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 سخن ناشر

 عتصام القاهره()داراإل

الحمد هلل الذي أرسل لنا رسوالً كريماً وأنزل عليه شرعا حكيماً وهدانا إليه صرراااً 

 مستقيماً.

 در شرق و غرب جهان اسالم  هالد درجال    کتاب  و گستردگی انتشار این رونق و رواج

  هد اا  نن نرسالی ه  هوده است کد تا هد حال هیچ کتاب اسممی در مصر یا در جهان اسم

است، ولی این  این کتاب چن ین هار در کشورها  اسممی هد چاپ رسی ه کدایناست، ها 

نن هد وجود نمال ه  ش ن نن در هازار، شور و شوق زیاد  هرا  تهی  روزها اس از کمیاب 

است و اس از اصرار و اافشار  از جانب ما )ناشر کتاب( نویسن ۀ محتر  کتاب ها چاپ 

و فروش نن هد قیمت تما  ش ه، هد خاطر تقرب هالد درگالاه خ اونال  موافقالت کردنال ، از      

خ اون  سبحان خواستاریم کد این عمل را در روز قیامت در ترازو  اعمال نیال  ایشالان   

 قرار ده .

انال ، و  است کد هانوان و دختران مسلمان ه ان دست یافتالد  ترین ه ی کتاب هزرگ این

ها  ایگیر از نگاهی و دانش این هانو  هزرگوار و تمش من هسیار عمقمن  هود  کد گوش 

از قالرنن و سالنت    او را در راه یار  حق و دفاع از نن شناخت عمیق و نگالاهی وسالی ش  

کالردار و رفتالارش    ن قرنن چراغ راه زن گی او گشتد و هرکد هد موجب نهازگو کنم، و این

 تأثیر گذارده است، ولی متأسفاند ایشان موافقت نکردن .

در مق مال    «نصار السنة  الحمحیةن أ»ن الوکیل رئیس جماعت مرحو  شیخ عب الرحم

کد هردو از تألیفات این هانو  محتر  است،  «القنرآن من تربی » و «نعح  القرآن»کتاب 

 ریف مقا  و مرتب  فضل و دانش هر من ایشی گرفتد است.در ت 

شان را هالا  دار  کد هازوها این کتاب ارزشمن  را هد اوین گان راه حق و دین تق یم می

شان را هیافزائیم، تا همچنان در عقی ۀ خود اای ار و استوار هاشن  نن توان هخشیم و نیرو 
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﴿خوانن . و دیگران را هم هد اایگاه ایمان واق ی فرا                     

          ﴾  :از شالما    مزد یچ)دعوت( ه ینو من هر )رسان ن( ا» [.901]الش راء

 .«است یانمزد من تنها هر )عه ۀ( اروردگار جهان طلبم،ینم
ان  و در راه خود هاختگانی راه راست را رها کرده داریم کدو نن را هد کسانی تق یم می

انال  و هالد   ان  و تم ن ااک اسم  را ترک کردهان  کد فریب تم ن ساختگی را خوردهافتاده

هالالا در نالالوع انال  و از نن ایالرو  از دشالالمنان اسالم  اعالالم از یهالود و غیالالر یهالود هرخاسالالتد    

هن  و سان نزادمنش از مشاه ۀ این هیجا کد انکنن ، تا نناوشی ن تقلی  کورکوراند میلباس

کد امروز میالان  شود، هد طور ، متنفر و هیزار میهار  و الهالیگر  و ن اشتن اوشش کامل

 هینیم.شان تفاوتی نمیها  مفتضحاز نظر ظاهر و لباس« راشیل»و « فاطمد»

خ ا را  ان  وداریم کد ترس و سستی و کتمان حق را هرگزی هو نیز هد کسانی تق یم می

 گیریم.ها گواه میهر ض ف یقین و نقص ایمان نن

 ﴿هر  و تنها هد او توکل دار . تنها هد خ ا اناه می                

                    ﴾  :[.88]هود 

)و  کنم،یم یکد شما را از نن نه یز چ  ا شما مخالفت کنم، در هارهه خواهمیو من نم»

من جز هد  یقو توف خواهم،ینم  -دار   تا ننجا کد توانا -خود مرتکب شو ( من جز اصمح؛ 

 .«گرد یاو هاز م  هر او توکل کرد ، و هد سو یست،ن خ ا)فضل( 
 فإنهم ال يعلمون. ميقو للهم اهدا

 سعد خمیس

 ام، القاهرهداراإلعتص



 

 

 مترجم یهمقدم

دریغ خالود قالرار   کد اروردگار هن گانش را همواره مورد لطف و رحمت هیجاییاز نن

ده ، هر من نیز منت نهاد تا ها قلم ض یف خویش، ترجم  این کتالاب ارزشالمن  را هالد    می

 مسلمانان و هد خصوص جام   زنان تق یم دار .

ها از زنی فاضل و دانشالمن  اسالت، ایالن هالانو      رو داری ، اثر  گرانبکتاهی را کد ایش 

هزرگوار ها دقت و ظرافت خاصی مظاهر ع   رعایت اوشش اسممی و نثار فسادانگیز نن 

 نیات قرننی و احادیال  ایالامبر اکالر    را مورد هررسی قرار داده است، و در این راهطد هد 

 استناد کرده است.

ه کد سراسالر اصالرار و اافشالار  هالر     امی  است، هتوانم هیانگر احساسات عمیق نویسن 

هردن اثرات نامطلوب ناشالی از  نهادن هد مقا  زن و از هین و ارجحفظ اوشش اسممی زن 

 ع   رعایت اوشش اسممی است، هاشم.

از خ اون  مت ال خواستار  تا ما را در جهت احیا  شخصالیت واق الی زن و شالناخت    

 سیما  زن در قرنن و اسم  یار  فرمای .

ن از زحمات استاد هزرگوار ، جناب نقا  دکتالر محمال  علالی لسالانی فشالارکی      در اایا

 نمایم.ق ردانی و تشکر می

 هـ 5355جمادی الثانی  52



 

 

 مؤلف همقدم

هینم زن مصر  ننق ر است ش ه است کد تمالا   خاطر هستم، چون میمن هسیار نزرده

کن ، و کنار عرضد می هر گوشد وها و مجامع عمومی و در اعضا  ه ن خود را در خیاهان

هینم کد تمامی جام د از مرد و زن هد این فساد عمقمن  هستن ، هلکالد هالد نن راضالی و    می

هرن  و توجهی هالد ایالن ن ارنال  کالد هالر لبال  ارتگالاه گمراهالی         خشنودن  و از نن لذت می

ورزن ، و هد دنبال این همالد فسالاد ظلمتالی هالس     ان  و هد خ اون  و کتاهش کفر میایستاده

کالد  کسانیاوشان  کد هرگز امی  رهایی از نن نیست، جز هرا    و فراگیر جام د را میشو

خیزن  و هر سر غافمن فرو رفتد در گرداب کفر و فساد و ضملت ها هد مبارزه هرمیها ه  

واال  انسانیت هرسن ، و از مسیر ها هم هد مقا  ن امی  کد شای  نندهن ، ها ایفریاد سر می

ا  تالا هالد   گردن  و هد این لحاظ است کد قلم ض یف خود را هالد دسالت گرفتالد   خمف هاز 

خاطر ترس از خ اون  و امی  هد ه ایت مرد  تمشی در راه نگاهی مالرد  داشالتد هاشالم و    

 دعوت کنم.« اهلل»ها را هد سو  ها هاز دار  و هد ان ازۀ توانایی خود  ننها را از الی  نن

غیرتی سرانی و هی، و هوخودنمایی زنان هرا  دیگرانون ها  گوناگصحندهار ، ننق ر 

خیالال مالن    زده، درهودن هردو از لباس حیا و عفالاف در ایالن عصالر نفالت    مردان، و هرهند

دی   منفجر ش ، و و نفرتم از ننچد کد ای در ای میکد نتشفشان خشم مجسم ش ، تا این

غالذ جالار      صفحات سالفی  کا ها  نن هر رو ازهها  جانسوز نن زهاند کشی ، و گش لد

 ایچی ه و سخت کلمات تب یل گردی .ها  درهمش ، و هد سنگواره

ارده کد در هراهر چشالمانم  لختی هد کلمات خشن و الفاظ تن  و تیز م انی صریح و هی

 رفتن ، نگریستم.میرژه 

هودن این کلمات هکاهم ارده   کد از خشونت و صراحت و هیهمفاصلد هد خاطر  رسی

کنم، تالا شالای  هتالوانم     لباسی هرا  این مفاهیم عریان و رکی  و تن  و زنن ه دست و ااو 
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 ها  رک و راست را درون لفافد هازگو کنم...هخشی از این حرف

کالد مردمالانش در فسالاد و     ها  فراوان در چنین جام ال  ررسیاما اس از تحقیقات و ه

اسن ، در سواحل اسالکن رید  ها  نامشروع و ناشهوت و غفلت غرق گشتد و دریا  لذت

و جاها  دیگر شناورن ، هد این نتیجد رسی   کد شایستد نیست، کم  عریان خالود  را در  

و جسالم  هپوشانم کد خودشان لباس حیا و شرافت و شخصیت هر تن ن ارن ، هراهر کسانی 

کالردن  اوشانن ! و شایستد نیست کد هد خاطر هراس از مسالخره عریان و لخت خود را نمی

خاطر هالیم از   کردن کسی کد نیات الهی را هد مسخره گرفتد است، یا هدسقی و یا مسخرهفا

کد متهم هد ارتکاب منکرات هستن ، محکو  ش ه، دست هالردار ! چالون   کد مبادا کسانیاین

و صریحاً ایستادگی کرد  کد اعتقاد  هر این است کد در مقاهل جهالت و نادانی های  ش ی اً

ن ارن ، نبای  شر  کرد، ک ا  جهالت و وقاحت و ننگی هاالتر از تبرج  کد حیائیو از کسی

 نور زن وجود دارد؟و خودنرایی شر 

تالوان او را از خالواب هیال ار    کد در خواب عمیق فرو رفتد است و ها نوازش نمالی کسی

کد هد زود  او را غرق خواه  کالرد دور  کنال ،   اخت تا نگاه شود و از گرداب خطر س

نسبت هد او ترحم و دلسوز  کنن  و اگر چن  کد هخواهن   سخت تکان داد، هراو را های  

ها هی ار نش  و همچنان در خواب غفلت فرو رفت، های  ها مشت و لگال   ها این تکان دادن

هد جان او افتاد تا هر طور کد هست از خواب هی ار شالود، عجیالب اسالت! چطالور وقتالی      

کالد نن کارهالا توصالیف    کشال ، امالا وقتالی   ت نمیده ، خجالمیه  را انجا  انسان کارها  

شالود؟! چالرا از   کشال  و شالرمن ه مالی   جالت مالی نین ، خن ، و هد رشت  تحریر درمیشومی

کالد نوهالت هالد    شالویم ولالی وقتالی   هینیم، ناراحت نمیدهیم و میکارها  ه   کد انجا  می

را سالخنان  شویم؟! و چال گین میرس ، ناراحت و ان وهها مینوشتن یا خوان ن گزارش نن

کنالیم؟ مگالر   عفتی را محکالو  نمالی  کنیم ولی هرهنگی و هیارده را محکو  میعریان و هی

انال :  خود حقیقت است؟! گفتالد تر از از واق یت است، یا مگر خیال واضحتخیل نشکارتر 

حیا داشتد هاشالم،  « دزد»کد هد دزد هگویم عجبا! نیا من از این«. انن  دی نشنی ن کی هود م»
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شود؟ اس ک ا  یال  از  می شود عصبانیگفتد می« دزد»هد او کد کد خود او از ایندر حالی

 جالت هکش  و حیا کن ؟ من یا او؟!ما های  خ

گر  زنان هنوردن از خودنرایی و عشوو هش اردادن و سخن هد میانکردن اگر نصیحت

صالفتان گالرگ   ا  کد در گوشد و کنار کوچد و خیاهان از روهاه ها  زشت و زنن هو متل 

شالون ، االس   ها هد هنگا  شنی ن نن متنفالر مالی  شنون ، ه و و نااسن  است، و ننسیرت می

کالد  اینوا  هر نن وقت کد هد مرحل  عمل در نم ه هاش ، نیا صحیح است کد ما هد خاطر 

ترین درد و رنجی را متحمل نشویم، از حقیقت هر چق ر هالم کالد نالاچیز هاشال ،     کوچ 

های  ها نن روهالرو شال ه و در    هد عکسکد را نادی ه انگاریم؟ یا اینو نن  اوشی کنیمچشم

هراهر حکمش تسلیم شویم و تلخی نن را هپذیریم، تا از ننچد کد هد زیان ماست دور شال ه  

 و ااک و منزه شویم؟

نخوریم، و یالا دمالل را    نیا الزم  حکمت و عقل اینست کد ما دارو را هد خاطر تلخیش

رها کنیم و چرک نن را از هین نبرده و عمجش نکنیم و یا هد هیای  کد دردمان از ترس این

 نکنیم فقط هد این دلیل کد دردش را احساس نکنیم؟! گوند م الج زخم دست نزده و هیچ

ند. ا  سروران من! اینطور نیست، هلکد های  نن دمل را هالا نیشالتر شال ی اً هشالکافیم و     

لجد کنیم! هر ما واجب است کالد همال یگر را   چرک نن را خارج کنیم و نیز نن زخم را م ا

و در این مان مستقر سازیم ها سفارش هد صبر کنیم و در ای نن هاشیم کد حق را در قلب

هد مطلوب تلخی درد و رنال  راه را  متوسل شویم کد شیرینی رسی ن  راه های  هد هر وسیل 

 از یاد خواه  هرد.

خ اونال  و ایالامبرش هالد نن فرمالان     تر از نصیحت و ارشاد کالد  نر ، چد ه فی مق س

 خوان .دهن  و فطرت ااک انسان نیز هد سو  نن فرا میمی

دانی  کد نثار شو  نن شالما  هینی  و میها و کارها  ناشایست را میه  ا  مرد ! شما 

هینی  کد چگونالد  هن ی ! میکنی  و لب فرو میرا در هرگرفتد است، ولی از فاسقان شر  می

تالان را  سوزان ، ولی شالما چشالمان  هایش چهرۀ شما را میکش ، و ش لدمینتش شر زهاند 
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 گیری !هن ی  و نن را نادی ه میمی

ها این چنین فرموده است: خواهی  از کسانی هاشی  کد خ اون  در مورد نننیا شما نمی

﴿                             ﴾ [ نل

ای ، مرد  را هد شما مسلمانان ههترین امتی هستی  کد هرا  اصمح هشر قیا  کرده»[ 990عمران: 

 .«داری  و هد خ اون  ایمان داری ها هاز میکنی  و از ه  ها وادار مینیکی

  کد هد این سخن خ اون  گردن هاشینیا شایستد نیست کد شما در زمرۀ نن رستگاران 

 ﴿کنن  نهن  و عمل میمی                        

            ﴾ [ :901نل عمران ]« و های  از شما مسلمانان گروهی

ها وادار هکنن  و از ها را هد نیکیپا  خیزن  کد مرد  را هد خیر و صمح دعوت هکنن  و ننه

 .«ها هاز دارن  و اینان هد حقیقت در مسیر رستگار  خواهن  هوده  

ا  مسلمانان! شما چطور هرا  مادیات دنیا و مثمً هرا  هخشی از خاک کشور کد مورد 

شالوری  و شالب و   خیزی  و هر دشالمن مالی  می حماسد هر گیرد، هدمیتجاوز هیگانگان قرار 

ای  هاز اس گیری ، اما هرا  دیالن  دست دادهکنی  تا ننچد را کد از روز تمش و کوشش می

دهیال ؟! کال ا    و شرف و نهرو  از دست رفتد، هیچ تمش و کوششی از خود نشالان نمالی  

ز شالما در مالورد   تالر اسالت؟! ا  تر است و ک ا  ی  عزیزتالر و نفالیس  تر و مق سی  مهم

هینالیم،  ترین کارها غیرت و حماسد و مبارزه و ف اکار  میارزشترین مسائل و هیکوچ 

هینالیم! از  نمالی اما در راهطد ها مسائل هزرگ و ها اهمیت هد جز سستی و تنبلی چیز دیگر  

هریال ، و هالراس داریال ، ولالی از دشالمن      کد مانن  شما هن ۀ خ این  حسالاب مالی  دشمنانی

هراسی هد دل راه   کد در وجود خودتان الند کرده است و نامش فساد است، ترخطرناک

دارد، کال ا  یال  از   کش  ولی ایکر را زن ه نگاه میکد جان و روح را میدهی ! فساد نمی

 ترن ؟!انگیزتر و خطرناکترن ؟ و ک ا  ی  هراساین دو دشمن هزرگ

ورات و احکالا  اسالم  را لگال مال    کد دسالت ی  ا  مسلمانان! و هر علید کسانیهی ار شو

کالد هالا اخالمق و نداب و شالرف انسالانی هالد جنال         نن ، قیا  کنی  و در مقاهل کسانیکمی
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ان ، ها قاط یت تما  هایستی ، و ها این درد خطرناک کد نهرو و حیثیت و جسالم و  هرخاستد

 نگیال ! ها را ض یف و نحیف گردانی ه اسالت، هج جا  همگان را از میان هرده است، و ه ن

دانی  کد در میان شما هیمار  و ها شیوع ای ا کرده اسالت؟! االس چطالور سالاکت     مگر نمی

ان  و مبتمیالان هالد ایالن هیمالار  مسالر  و      ها  این هیمار  فراوان ش های ؟! قرهانینشستد

ها  متحالرک در  سوز الشدنمانیاهن ، در اثر این وها  خامیخطرناک روز هد روز افزایش 

نیال ؟!  تالان درنمالی  ان  و در همد جا درنم  و ش ن ! چطور صال ا  ان ش هشما فراو جام  

تان را از این وها  مهل  نجات دهیال ، و  و تمش کنی  تا خودتان و خانوادۀ حرکت کنی 

ها را ها دستورات و قوانین اسم  م الجد و هیمد کنی  تا از شر این هم  فراگیر در امان نن

 همانن !

کالد میکالرب نن از محالیط    من منت نهاد و مرا از این وهالایی  ل هرهگذریم، خ اون  مت ا

زده و هیمار هد من سرایت کرده هود، شفا داد، اروردگار سالبحان مالن، هال ن مالرا هالد      غفلت

هیمار  دردناکی مبتم کرد کد این هیمار  صحت و سممت را هالد روح و قلالب مالن هالاز     

 گردانی .

َل لَهُ العُقُوبَةَ فِي ـاَد الل  إَِذا أَرَ »فرموده است:  حضرت رسول اکر  هُ بَِعْبِدِه الَخْيَر َعج 

ْنيَا، َوإَِذا أََراَد الل   هرگاه ». «َعْبِدِه الش ر  أَْمَسَك َعْنهُ بَِذْنبِِه َحت ى يَُوافَِي بِِه يَْوَم القِيَاَمةِ لِ هُ ـالدُّ

رسان  و هرگاه کیفر خویش میاش هخواه ، او را در این دنیا هد خ اون  خیر و نیکی هرا  هن ه

کد روز قیامت کیفر او را کن  تا ایناوشی میگناه او چشم اش هخواه ، ازشر و ه   هرا  هن ه

 «.ه ه 

کشی ن ی  دن ان، نن چنان درد دن ان نزار  داد کد خواب و خوراک را نر ، هد دنبال

گذاشت... لحظد نرا  نمیی  ماه تما  هر من حرا  کرد، و درد دن انم شب و روز مرا ی  

هالایم هترکال . کالم کالم ور  صالورتم      یافت کد نزدی  هالود گونالد  ور  نن چنان افزایش می

ها  چشالمانم را رو  هالم   و سر تا سر گردن و سر  را فرا گرفت و ال گسترش یافت، 

نورد، جراحان و ازشکان از هیمار  من در شگفت و حیرت هودن ، از دست علم ایشرفت  
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یالافتن مالن    تأثیر هودن  و همد از شالفا ساختد نبود، و داروها  گوناگون هیازشکی کار  

 ناامی  ش ن .

اما ناگهان دست لطف و مرحمت خ اونال  کالریم سالر و صالورت مالرا نالوازش داد و       

ور  فالروکش  هیمار  و درد من رو هد ههبود  رفت و هد مرور نثار زخم از هالین رفالت و   

م هوش ش ن ، و سر هد زیر افکن ن  و متواضال اند  کرد، ازشکان از این حادث  غیر منتظره 

گردان !... من ها  اوسی ه را زن ه میگفتن : حق است کد خ اون  توانا و مهرهان استخوان

انسان و ناتوانی م عیان دانش و ق رت و تکنی  را ها دو چشالم خالود   زهونی و هیچارگی 

اش یگالر نسالبت هالد هنال ه    دی   و دریافتم کد خ اون  و نفری گار موجودات از هالرکس د 

 تر است.تر و مهرهاندلسوز

کالد دل مالرا هالد دسالت     یندر اثنا  هیمار  من خانمی هد عیادتم نم  و متملقاند هرا  ا

نورده هاش  گفت: تو مستحق این همد عذاب و درد نیستی، تو زنی مؤمن و نمازگزار  و 

ود  کد خ اون  تو را ها این ا ! تو چد گناهی کرده هح  هیت اهلل الحرا  را هد جا  نورده

ها را نزن! کد خ اون  هد درد و رن  مجازات کن ؟! هر سرش فریاد زد  و گفتم: این حرف

کالار  و  کنن ! من گناهکن ، این مردمن  کد هد خویشتن ستم میهیچ وجد هد مرد  ستم نمی

 هستم.هینی و حتی هاالتر از این هم کد میمستحق این کیفر 

هالا   را کد خ اون  ها هیمار  و درد تأدیبش کرده است، همواره ها ماتی هایی این لب

 ش !خوشرن  رنگین هود، و هرا  امر هد م روف و نهی از منکر هاز نمی

 ش ن !ها هزک میهینی، ها انواع اودرها و کر کرده کد میها  ور این گوند

دار و رنگارنال   زرق و هالرق  هالا  هینی، همواره ها لباساین ایکر هر زمین افتاده کد می

 ش !نراستد می

یال   سالوزد، زیالر هالار    کنال  و در نتالش تالب مالی    کد اکنون هد ش ت درد میاین سر 

هینالی هانال    کالد مالی  نرفت، و حال هد ناچار ه ین ترتیبکد خ اون  فرمان داده هود روسر 

ر و کد نشالان  وقالا  ان روسر ! من سر  را ها نن روسر ایچی ش ه است، درست مانن  هم
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هالا و  متانت زن هود نپوشانی  ، این  خ اون  نن را ها درد و رن  اوشانی ه است! من لالب 

هالا   کرد  و خ اونال  هالد کیفالر نن هالزک    ها نرایش میهایم را ها انواع رن  و روغنگوند

 ها را هد این شکل و قیافد درنورده است.ناهنجار نن

دهنال   کد دیگران نیز انجا  میر من گفت: تو کار  هد جز همان کانن خانم در ااسخ 

ا ! همال  زنالان هیشالتر از تالو     هالا را نیالز انجالا  داده   تالر از نن ا ، هلکد حتی کمانجا  ن اده

کنن ، و همیشد در اوج سالممتی و تن رسالتی هسالتن ، و در    خودشان را نرایش و هزک می

 هرن !هختی هد سر میکمال رفاه و خوش

مرحمالت او هالد مالن    ن و نشان  محبالت و لطالف و   گفتم: این از فضل اروردگار  هر م

سازد، و ها عذاهش را دوست داشتد هاش ، او را هد هم دچار می کد هن ۀاست، خ اون  وقتی

رسالان ، و از  ده ، و هالد االاداش و جالزا  صالبرش مالی     گردان  و نجاتش میاو را ااک می

 کن ...را تضمین میگردان ، و ها این توهد و ااکی س ادت او من ش میفضیلت شکر ههره

کنم کد این درس سودمن  را هالد مالن داد و ایالن درد شالفادهن ه و     خ اون  را شکر می

کنن ه را هد جان مالن انال اخت، خ اونال  سالبحان وقتالی دیال  کالد مالن از سالخن او          درمان

کنم، ها عمل راه را هد من نشان داد و فرمالانش را هالد گالوش جالان مالن      هردار  نمیفرمان

  نکالنم، و  گالزار توانم هرا  این همد عنایت و رحمت از او سالپاس میرسان ! من چگوند 

 کن ، اطاعت نکنم؟!کد این چنین از من مراقبت میتوانم از کسیچگوند می

قالو    کر  نالاتوان شال ه هالود، امالا ارادۀ    و ه ین ترتیب از هیمار  ههبود  ای ا کرد ، ای

هردهالار  عجیبالی داشالتم و     داشتم، هو  و هوسم ض یف ش ه هود، اما صبر و شکیبایی و

ساختن من هد این هیمار  ه ون الفاظ هد من چد فرموده و چد  فهمی   کد خ اون  ها مبتم

مطلبی در قلبم نهاده است و عقلم ننچد را کد خ اون  هزرگ در هراهر چشمانم هد تصالویر  

 درنورد واضح و نشکار دی .

کد خ اون  هرایم هد وسیل  نن و رویم ها روسر  و اوششی فهمی   کد چگوند های  سر

ها و زهالان مالن همالواره هالا هالیم و امیال        هیمار  مثال زد، اوشی ه شود، و چگوند های  لب
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گزار او هاشن  و هد درگاه او نیایش کنن ، ه   از نن هیمار  من کاممً عوض ش   و سپاس

ونال  هالود   ترین ن مت خ ادیگر نن کسی نبود  کد قبل از هیمار  هود  و این مرض هزرگ

تالر از  کد مرا وا داشت تا هر هواها  نفسانیم غلبد کنم و امروز مرا االر هالارتر و االر هرکالت    

دیروز من گردانی  و این ن مت تنها هد من مح ود نش ، هلکد در میان خانواده و اطرافیالان  

 نیز گسترش یافت و هم  دختران و هسیار  از نشنایان و واهستگان مرا نیز نجات داد.

کد هالد خطاهالا    د درگاه الهی توهد کرد ، و زمانیاون  را کد من خیلی زود هسپاس خ 

کد فرصت از دست هرود، در نورزی  ، و ایش از نن ها اصرارا  ای هرد  دیگر هر ننگذشتد

افتنال  و  کد وقتی هد فکر اوشش میوشش اسممی نراستم، ند مثل زنانیجوانی خود را ها ا

هالا  هالرا  نن  صریح قرنن رعایت نکردن اوشالش اسالممی  ص گیرن  کد دیگر هد نرو  می

کنن ، از رو  عجز و ناتوانی است، ند از کد هد اصطمح ترک گناه میگناه نیست. این زنان

 رو  توه  واق ی و راستین!

از همان روز ها قاط یت تصمیم گرفتم کد ها فسق و فجور هجنگم و در راه خ ا ها زهان 

 ت هپرداز ، و ننچد در توان داشتم از نیرو و وقالت و هالوش و   و مجاهو قلمم هد مبارزه 

 عفتی و فساد هسی  گردانی  .است  اد و فهم و ش ور خود، هرا  مبارزه ها هی

 هد اطرافم نگریستم. وا  از وحشت ننچد کد دی  !!

هیشتر مرد  جام د را غرق در خواهی عمیق دی  ، اروردگالار مهرهالان ننالان را هالد هالر      

ها  گردان  و زیر تازیاند عذاب و شکنجدشود، مبتم هد همها  گوناگون مییطریقی کد م

منظالور  دارد و چالد چیالز  از    فهمن  کد خ اون  چالد  ها نمیگیرد، هاز هم ننمختلف می

دهن  و از عکس ال ملی از خود نشان نمیترین خواه ، و هد خاطر همین کوچ ها مینن

شان ن ارن ، یالا  گوند مسئولیتی در قبال گناهانکد هیچشون ، گوییخواب غفلت هی ار نمی

ها را هد همکت و ه هختی دچار نکرده اسالت، و خ اونال  در   کد چیز  جز روزگار نناین

هالا  هالا حکمالت خ اونال  را در ایالن گرفتالار      این مالاجرا دسالتی ن اشالتد اسالت! اگالر نن     

خ اونال  احسالاس عشالق و     هردن ، و اگر نسبت هدفهمی ن ، حتماً از ن مت او ههره میمی
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خیشیت )حالالتی نمیختالد از هالیم و امیال ( داشالتن ، عالذاب و شالکنجد خ اونال  را نسالان          

 کردن ها او را ن اشتن .شمردن ، و اگر مؤمن هد او هودن ، جرأت دشمنینمی

یالی  کد اروردگالارت تالو را هالد هم   از گناهانت غافل مباش و هر زمان اس ا  خردمن ،

ا  کالد ایالن گونالد خشالم او را هالر خالودت       کد چد کالرده و هبیندچار گردانی ، تمش کن 

ها را کد توهالد و  ا ، تا هتوانی ثمرۀ این گرفتار ا ، و مستوجب کیفر خ اون  ش هخری ه

خودساز  است دریاهی، و اس از نن هکوشی تا خویشالتن را هالد زیالور فضالائل اخمقالی      

 ز .ها ایراستد ساها و زهونیها و زشتیهیارایی و از استی

ه ین ترتیب اگر ه   از این خ اون  محنت و رنجی را نصیب تو گردانال ، تنهالا هالرا     

هاست کد تو هد ثالواب هزرگالی   ها و رن دادن تو نیست، هلکد هد واسط  همین محنت کیفر

 دهی.ها  مج د ثمرۀ عذاب را از دست نمیرسی و ها نافرمانیمی

مجازات و زجر عالوض کنالی! هالد گفتال       کد مبادا ااداش و اجر را هاهار ، مواظب هاش

 قرنن کریم:

﴿                       ﴾  :[.73]ق 

کد صاحب دلی هیال ار هاشال  یالا هالا هوشالیار  و      در نن تذکر و ان   است هرا  کسی همانا»

 .«نگاهی گوش فرا ده 

ا  و تنها هد عشق لطف و کرامت او ر  کد فقط هد خاطر خشنود  او نوشتداز اروردگا

من  سازد و هد من نیز ا ، مسئلت دار  کد از این گفتار من مرد  را ههرهدر این راه کوشی ه

کد شایست  فضل و احسان اوست، ااداش ده . تنها اوست کد نسبت هد هن گانش  هد گون 

هالا هالر   تالرین سالم   شالائبد ههترین درودها  خ اون  و هی سوز و مهرهان است ونگاه و دل

 ایامبر هزرگوار او هاد.

*** 



 

 

 تبرج یا خودنمایی

هالا  صالورت و انال ا  و    دادن زیبائیست از نشکارکردن زیبایی و نشان تبرج عبارت ا

ها، یا چنانکد در صحیح هخار  نم ه اسالت: تبالرج عبالارت از نن    کنن ۀ نناجزا  تحری 

 ها  خود را نمایان سازد.بائیاست کد زن زی

محفوظ همان ، و ان ا  زنان ها  خودنرایی و خودنمایی زن کد جام د از زیانهرا  این

کد مردان از زنان هد تباهی نگرای  و هرا  اینو حیا و عفت نیی مصون همان ،  زره دراز هر

رج نهالی فرمالوده   تحری  و سر هد هوایی دور همانن ، خ اون  علیم و حکیم زنان را از تبال 

است، چون او از ض ف و ناتوانی انسان در هراهر مسائل جنسی و گرفتار  جوانان در این 

 راهطد نگاه است.

﴿اس ا  زنان مسلمان! هد فرامین الهی گوش فرا دهی  اگر واق اً مؤمن هستی :   

                              

                              

                                  

                               

                                     

              ﴾  :[.79]النور 

شالان را  ها  خود را )از نگاه هد نامحر ( فالرو گیرنال ، و شالرمگاه   و هد زنان مؤمن هگو چشم»

 ، و زینت خود را نشکار نکنن ؛ جز ننچد از نن کد )طب اً خودش( نمایان است، و هایال   حفظ کنن

ها یشان هیفکنن  )تا چهره و گالردن و سالیند هالا نن اوشالی ه     ها  خود را هر گریبآن)اطراف( مقن د

شان، شان، یا ا ر شوهرانشان، یا ا رانگردد( و زینت خود را نشکار نسازن ؛ مگر هرا  شوهران
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شالان  شان، یا اسران خواهرانشان یا  اسران هرادرانشان، یا هرادرانشان یا اسران شوهراناسران یا

کار  کد رغبتی )هد زنان( ن ارنال ،  شان یا مردان )سفید( خ متیا زنان )هم کیش( شان یا هردگان

هالا  خالود را   ( االا ان ، و )زنان( نبای  )هنگا  راه رفتنکد هر شرمگاه زنان نگاهی نیافتدیا کودکانی

ان ، دانستد شالود، و ا  مؤمنالان! همگالی    شان را کد انهان کرده)هد زمین( هکوهن ، تا ننچد از زینت

 .«هد سو  اهلل توهد کنی ، تا رستگار شوی 

﴿فرمایال :  ه انی  کد منظور از کلم  خمار کد خ اون  می              ﴾ 

 د خواه  روسر  هاش  یا مقناوشان ، حال میکد سر را می، ی نی نن چیز سران از است

کد در نید نم ه است، قسمت شکاف سیند ی نی هالازهودن  و چادر. و منظور از کلم  جیوب

مطلب هاشی  و غافل نشالوی  از   اس م نا  این کلمد را خوب دریاهی  و متوجدیقد است، 

سیند و گردنش را هپوشان ، نالد  ده  کد نی دستور میکد خ اون  مت ال هد هر زن مسلمااین

﴿فرمای : کد میفقط سر خود را هپوشان  و هس! چونکد این              ﴾ 

هر زن واجب است کد سران از  داشتد هاشال   کد عبارت کاممً صراحت دارد هر این و این

و  ر این صورت اگالر زنالی سالران ازش را هرداشالت و سالر     اش را هپوشان ، دتا سر و سیند

اش را هرهند کرد، ااس حرمت فرمان خ اونال  مت الال را ن اشالتد اسالت، و در زمالرۀ      سیند

 ان یشن !نی  کد هد هیچ وجد هد خشم و کیفر الهی نمیکاران جسور  در میگناه

 ﴿ا  زنان مسلمان! هد این فرمان خ اون      ﴾    توجد داشتد هاشالی  کالد

هرا  زینت و زیور و نرایش، عضو مشخص و لباس م ینی را ت یالین نکالرده اسالت، ایالن     

توانال  هالد    ن زن مالی کن  کد هری  از اعضا  هعبارت ها صراحت کامل داللت هر این می

انگیز  هاش ، و زن مؤمن و متقالی کسالی اسالت کالد هالد      فتند و وسیل  شکلی موضع زینت

از خشم و کیفر الهی هد این فرمان توجد کرده و دقیقالاً هالد نن عمالل     خاطر خوف و ترس

 کن .

و منظور  )ر. ک. لسان العرب(چیز  است کد هد جمال و زیبایی هیافزای   و زینت هر

ها  فاخر هیارایال  و  لباس از زینت ند فقط این است کد زن خود را هد طم و جواهرات و
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تالرین  گوناگون نرایش کنال ، هلکالد زینالت و هالزرگ    ها  کد خود را ها رن  و روغنیا این

انگیز  است کد خ اون  در ان ا  زن قرار داده و نن همالد زیبالایی   زینت همان مواضع فتند

 هنگی اعضا را در سرشت وجود او هودی ت نهاده است.نان ا  و هم

دانستد است کد ه ضالی از زنالان   خ اون  کد این نید را در قرنن فرو فرستاده است، می

دهنال  و از نن طریالق   انگیز  قرار میهرا  نرایش و فتند هستن  کد خود سران از را وسیل 

گیرنال  و  شالان مالی  روسر  را دور صورتکد چادر یا زاین ، هد طور افهد زیبایی خود می

کننال ، یالا   یالور نن را تالزیین مالی   ان ازن  و ها انواع زر و زهایش را چپ و راست میگوشد

ریزن  یا نن را هد شالکل تالاج   شان میها  شفاف خود را رو  ایشانیکد قسمتی از مواین

دهن . در شان را هسیار زیباتر از ننچد هست، نشان مینورن  و هد این وسیلد صورتدر می

شالود درسالت   چرانان میتماشایی هرا  چشم چادر و مقن د یا روسر ، منظرۀ نتیجد خود

هالرا    ر یالا مقن الد و یالا روسالر  وسالیل      ادننچد کد خ اون  خواستد است کد چهرخمف 

کد چادر این زنان کدانگیز او هاش . جالب این استتندها  زن و اعضا  فاوشانی ن زینت

کنن ، گمان دارنال  کالد فرمالان خ اونال  را     ها  این چنینی هد سر مییا مقن د و یا روسر 

 ان !ا اوشانی هطور کد خ اون  خواستد است، ان ا  خودشان ران  و هماناطاعت کرده

ها کد انباشتد از عشالق و تمایالل هالد    کاران های  ه انن  کد خ اون  از درون نناین فریب

هاسالت  هالایی کالد در دل نن  ها و فریبزیبایی و خودنرایی است ها خبر است، و از نیرن 

هاخت  ننن  کد زیبا دان  کد چنین زنانی شیفتد و دلچیز  هر او اوشی ه نیست، خ اون  می

چن  کد  هین  هرانگیزن ، هرها را میو فریبا هد نظر نین  و اسن  و تحسین هر کس را کد نن

وسیل  سران از انجا  گیرد، تبرج و خودنرایی است کد خشم این اعمال جلف و زشت هد 

انگیزد و گناهی است کد مستوجب کیفالر و عقالاب اسالت و هالد خالاطر      خ اون   را هرمی

﴿ بالال عبالارت  همین است کد خ اونال  هالد دن                ﴾   عبالارت﴿ 

    ﴾     را نورده است، تا این مطلب را هفهمان  کد روسر  و مقن الد و چالادر

 ﴿کد توأ  ها نرایش و تزئین هاش ، اوشش کاملی نیست، حالال اگالر در عبالارت       
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               ﴾  :و نبای  ااها  خودشان را چنان هر زمین گذارنال   »ی نی

ی  فهمیال  کالد خ اونال     ت هر و ان یشد کنی ، خواه «ها نشکار شودکد زیور و زینت انهان نن

چالد ایالن زینالت اوشالی ه شال ه       کن ، اگرنمودن هد زیبایی و زینت نهی میمت ال از جلب 

  ولالی طالور    اوشالان چسبان زیبایی ه ن را مالی درست است کد لباس تن  و  هاش ، مثمً

ها  هیکالل زن  ش ن هم  ایچ و تاب رفتن و جاهجااست کد هد هنگا  تکان خوردن و راه 

از نن نمایان است. همچنین گاهی اوقات ص ا  ه ضی زیور نالت انهان هد هنگا  حرکت 

اونال  اسالت و ه ال  در نیال  کالد مرهالو  هالد        د نهی خ شود، این موررفتن شنی ه میو راه 

رفتن ، ت هر هردار و عاه   هد شمار میاست کد زنان مؤمن و فرمان همسران رسول اکر 

﴿فرمایال   و ان یشد کنی ، خ اون  خطاب هالد ننالان مالی                     

       ﴾  :د نرمی و لطافت نشالان ن هیال  کالد هیمالار دالن هالا      در گفتار خو»[ 73]األحزاب

در مالورد صال ا هالم    خواهی  فهمی  کد حتی تبرج و خالودنرایی  . «شنی ن نن هد طمع هیفتن 

تبرج است و نیز کد توأ  ها نرمی و عشوه و غن  و دالل هاش ، مص اق وجود دارد، ص ایی

ة متعطررة فإنهرا إذا خرجر  المررأ»دقت کنی  کالد فرمالوده اسالت:     در سخن رسول اکر 

هرگاه زنی خود را ها انواع عطرها خوشبو کن  و از خاند خارج شود، مانن  نن است کالد  » «زانية

کالردن هال ن و لبالاس و جلالب      زدن و خوشبو عطرکن  کد و این ثاهت می. «زنا کرده است

توانال  مصال اق تبالرج قالرار     نمودن نظر مرد  هد طور عمومی ها همین هو  خوش هم مالی 

رسالی ، در   سماء دختر اهوهکر خ مت رسول اکر ا  سلمد نقل ش ه است کد ا هگیرد، از

هرگردان  و فرمود: ا  اسالماء  کد جام  نازکی هر تن داشت، نن حضرت از و  رو  حالی

رس ، صمح نیست کد چیز  از او دی ه شود مگر این و کد وقتی زن هد سن هلوغ میه ان

د. خ اون  هد زن اختیار داده اسالت و او را نزاد  این. و هد صورت و دو دستش اشاره فرمو

گذارده است کد صورت و دو دستش را نپوشان ، ولالی هال ون هالیچ نرایشالی، االس اگالر       

هر ها  خود را درست کرد، ها نرایش کرد، یا چشم و اهرو و لبصورتش را ها انواع رن 

ها و کد دستیا روهن  و نقاب هپوشان  و هنگاماو واجب است کد زینب صورت خود را ه
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هالایش را هالا   انگشتان خود را نرایش و تزئین کرد هر او واجب اسالت کالد نرایالش دسالت    

 ﴿دستکش هپوشان ، زیرا خ اون  فرموده است:     ﴾ « هالا  خالود را   زینالت

 .«نشکار نکنن 

تال هر   ایالامبرش اس ا  صاحبان عقل و ا  ان یشمن ان، در نیات خ اونال  و سالخنان   

را دریاهی ، کد در نن نهفتد است هیان یشی ، و ش ت این احتیا  نی  و در حکمت و ادهیک

تالر و  هرحالذر هاشالی ! محکالم   شود، سخت و از ننچد کد موجب لغزش و گمراهی شما می

ده  کد نبای  چشمی هد توان  هاش ؟! خ اون  هد زن فرمان میقانون چد میتر از این راسخ

ها  او ههره گیرد و نبای  گوشالی هالد جالز گالوش شالوهرش      جز چشم شوهرش از زیبایی

هو  خالوش او را استشالما    سخنان شیرین او را هشنود و نبای  هیچ کس هد جز شوهرش 

ات انهالانی او هالاخبر هاشال ، تالا     از نرایش و جواهرکن  و نبای  هیچ کس هد جز شوهرش 

ها  الی ان و و از نگاهاای ار و امنی قرار هگیرد دژ کد ه ین ترتیب در سنگر محکم و این

 شرمان دور همان .هی

کد مرد  هد این صرا  مستقیم و راه راست هازگشتن  و حکمت و فلسالفد  اس هنگامی

یاهن  کد خ اون  مت ال از چیز  نهالی  ها  خ اون  علیم و حکیم را فهمی ن ، درمیفرمان

قاهل توجهی داشتد هاش  و کد هرا  او ضرر دارد مگر اینن را از نن هاز نمیکن  و انسانمی

دهال ، مگالر   کن  و انجا  هیچ کار  را هد او دسالتور نمالی  دار نمی هد هیچ چیز انسان را وا

 کد هرا  او خیر و منف ت فراوانی در هر داشتد هاش . خ اون  خواستد است کد ها قالانون نن

 مان کن .ها و نیات ارزشمن ش ما را حفظ نمای  و ترهیتگذار 

ردان تحری  و فریب است، و ها  او در میان مش ن زیبایین و نمایان نرایش کردن ز

است کد خرمن شهوات حیوانی را کد در وجود ننان هد کمین نشستد است هد نتش  ش ل 

گاه هم محرک شهوت کن ، نطور کد دی ن غذا و هوئی ن نن اشتها را هاز میکش ! همانمی

نی ، مگر نن کد چشم هد او از اشتها نمی نفس ندمی هیچگاه هر سرکد است، توضیح این

ها ت ارف کن . هد خاطر همین است کد خ اون  هد مردان فرموده است کد از انواع دی نی
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﴿ها  حرا  خوددار  کنن  و هد دنبال نن فرموده است کد نگاه     ﴾ « و

کن  کد دی گان خود را از حرا  فرو . و همچنین هد هانوان نیز امر می«خودشان را نگاه دارن 

﴿فرمای  هن ن  و نیز هد دنبالش می    ﴾ « و . «زنان نیز خودشان را نگاه دارن

 نور زناست.ها ه ین م ناست کد نگاه ایا این

انال  کالد   ان ؟ گمان کردهان  و خودشان را فریب دادهچد ش ه است کد مرد  غافل ش ه

تالأثیر   ودنرایی زن ی  امر عاد  و روزمره است و در اخالمق جام الد هالیچ    نرایش و خ

ور جالویی را شال لد  کن ، و نتش فرو مردۀ کالا  ها  خفتد را هی ار نمیگذارد و شهوتنمی

یافتن  کد این ان ار  هاطالل و خیالالی   کردن ، حتماً در میاگر کمی فکر میسازد، ولی نمی

ها در راهطد ها زن و شوهر نیز های  صالادق  نن د گفت است! زیرا اگر چنین چیز  هومحال 

شال ،  ها تب یل هد ع اوت و دشمنی میهود، و ه   از م تی مودت و دوستی در میان ننمی

گشالت و هالر کال ا  از طالرفین زن و شالوهر در صال د نن       گزین عمقالد مالی  و نفرت جا 

 ین است؟نم ن  کد اس از م تی همسر خود را عوض کنن ، نیا واق یت همهرمی

و زن ی  جاذه  فطر  است  ست و زن، زن است. جاذه  میان مردند هرگز! مرد، مرد ا

اذیرد و تا دنیا دنیا است هم تغییر نخواه  کرد و این جاذهد چیز  است کالد  کد تغییر نمی

کن . خالون،  ها  زن و مرد جریان دارد، و امیال و غرایز طبی ی طرفین را هی ار میدر رگ

کنال  و هالر مغالز و    ها  مختلف هال ن زن و مالرد حمالل مالی    ونی را از غ هترشحات هورم

گذارد، و هر جزئی از ه ن زن ها جالزء  اعصاب و دیگر اعضا  ه ن هد هنگا  عبور اثر می

است کد صالفات زنالانگی در زن   ممتایز است. هد همین علت متشاههش در ه ن مرد کاممً 

ار و تمالایمت او نمایالان اسالت،    در ترکیب هم  هال ن و شالکل و انال ا  و اخالمق و افکال     

طور کد صفات مردانگی در ه ن و ان ا  و صال ا و رفتالار و کالردار و تمالایمت مالرد      همان

ها قوانین فطر  و طبی ی هستن  کد از روز  کد خ اونال  انسالان را   نمایان است. هم  این

خواهال   ان  و تا روز قیامت هم تغییالر ن ترین تغییر  نکردهنفری ه است تا هد حال کوچ 

 کرد. در مفاهیم نیات زیر دقت کنی :
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﴿                                    

  ﴾ [71 -73: م القیا.] 

او  گالاه خال ایش  ش ه و نن نن خون هست  منی نبود؟ و اس ازاز نب  نیا انسان در نغاز نطف »

 .«در نورد و ننگاه از او دو جنس زن و مرد را ا ی  نورد را نفری  و هد صورت نراست 

﴿                    ﴾ [ : 70الرو.] 

و هالیچ تغییالر  در خلقالت    فطرت خ اون  است کد فطرت مالرد  را هالر نن نفریال ه اسالت     »

 .«خ اون  نیست

﴿                 ﴾  :[.17]فاطر 

 .«اس هرگز در سنت و طریق  خ اون  تغییر و دگرگونی نخواهی یافت»

سازد، ور میدها  ننان را ش لکد شهوتو زنان مؤمن را از عواملیخ اون  هم  مردان 

دارد و هد همین علت است کد ند تنها مسلمانان را هد شال ت از زنالا هالاز    ش ی اً هرحذر می

دارد کنن  نیز مسلمانان را هرحذر مالی کد دعوت هد زنا میست، هلکد از تما  عواملیداشتد ا

 ﴿فرمای : و می      ﴾ «  در ایالن عبالارت   خ اونال  سالبحان   . «هد زنا نزدی  نشالوی

خواه  هیان کن  کد خوددار  از عمل زنا تما  وظایفی را کد مرد و زن مسلمان مکلف می

مرد و زن مسلمان از تما  ده ، هلکد صحیح این است کد هد انجا  نن هستن ، تشکیل نمی

هال ن هالا چشالم و    شود دور  گزینن  و هد چشم چرانی و لذت زنا میکد منجر هد کارهایی

ش ن در گرداب زنا یا توجد هد نن است، ی  از حواس دیگر کد هاع  غرق  هر گوش یا

نزدی  نشون ! سوگن  هد خ اون  کد این فرمان سراسر حکمت است، چون کد هرکس هد 

ش نش نیز حتمالی  اگزیر در نن غرق خواه  ش  و همک گرداب خروشان نزدی  شود، ن

ان ازه کد در شنا و ستیز هالا امالواج   است، هرچن  کد هازوها  نیرومن   داشتد هاش  و هر 

دریا مهارت داشتد هاش ، گرداب ش ی  اجسامی را کد ایرامونش در گردش ان ، هد طالرف  

کننال  و  رود و هرک ا  چن  لحظد ایستادگی میها میکشان  و یکای  هد سراغ ننخود می

 هل  .ها را میکد سرانجا  نندهن ، تا اینمر  از خود نشان میثها  هیکوشش
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کد هم  ما قبول کالردیم  وقتی»گفتد است شیخ محم  غزالی:  نمیز و زیباچق ر حکمت 

 «.گیر  از سرایت نن اختمفی نخواهیم داشتکد سل ی  هیمار  است، دیگر در ایش

در این هاره اختمفالی نخالواهیم   کد ما قبول کردیم کد زنا عمل زشتی است، نر ، وقتی

کد خودنرایی و خودنمایی زن و نزاد  جنسی را فاس  اشت کد نداب و رسو  اجتماع د

 کن ، های  کنار گذرده شود.نمای  و زمین  زنا را فراهم میتجویز می

کنال  و زنالا    چشالم زنالا مالی   » «النظررالعين تزنرى وزناهرا »فرموده است:  رسول اکر 

 «.کردن استچشم، نگاه

ض  عن محارم هللا وعين ثالث أعين ال تمسها النار، عين غ»و نیز فرموده است: 

نتش دوزخ سد چشم را در هر نگیرد، » .«حرس  في سبيل هللا وعين بك  في خشية هللا

ا  کرده است، خوددار  کن  و ها را حرکد خ اون  دی ن ننکد از دی ن چیزهایی چشمی

 «.کد از ترس و خشیت الهی گرید کن ر راه خ اون  ااس ار  کن  و چشمیکد دچشمی

ى بها في نمن ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد ز»فرموده است:  یسیو حضرت ع

کن  تا از او لذت و ههره هبرد اس در قلبش ها نن زن زنا کرده کد هد زنی نگاه میکسی» .«قلبه

 «.است

چرانی نوعی زنا است و قسمت عم ۀ لذت جنسی یاهیم کد چشماز مطالب فوق در می

هاش ، هد خاطر همین است کد کامجویی مرد از زن میده  و هخش مهمی از را تشکیل می

کالد هالردو   ن زشت متنفرن ، ها ننمردان همواره تمایل و گرایش هد زنان زیبا دارن  و از زنا

ها  هنگفتی کالد  ت، چد اولزن هستن  و لذت نگاه کامیاهی و تمتع هزرگی هرا  انسان اس

 شان کامیاب گردد!کنن  تا دی گانمی مرد  خرچ

ها کنن ، هاغنمیز  میها  خود را تزئین و رن ها و در دیوار خاندها و سقف اتاقخاند

هالا االرورش   ها  گالل در نن ها و هوتدکنن  و انواع درختها  زیاد  درست میو هاغچد

هها و لالوکس کالد موجالب لالذت چشالم و      فاخر و گران هایشان را ها اثاثی دهن  و خاندمی

کنن ، هلکالد  راین . این همد تجممت را مرد  ها دست لمس نمینشود، میکامیاهی نگاه می
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هرن . اس چشم در هر لالذتی سالهیم اسالت، حتالی در     ها لذت میهایشان از ننفقط ها نگاه

هلکالد خالود   «! خالورد چشم هیشتر از دهان مالی »گوین : لذت خوردن. و هد همین جهت می

هالا  هاضالمد در م ال ه      کد شالیره کننور هد تنهایی کفایت می کردن هد غذاها  اشتهانگاه

هالا   هالا و میالوه  کردن هد خالوراکی کد چشم ها نگاهرح شون ، وقتی قرار هاش  کد لذتیتش

هرد، ی  مرد از نور خیلی هیشتر از لذتی هاش  کد دهان هد هنگا  خوردنش لذت می اشتها

 ؟ان ا  چق ر لذت خواه  هرددی ن ناز و کرشمد و تماشا  ه ن هرهن  ی  زن خوش

این، هر مسلمان ارهیزگار های  چشمانش را ها حیا و عفت مهار کن  تالا از انالواع    هر هنا

کد هالد وسالیل    نی  مگر اینتمطم و جنبش در نمیجنسی هد ها رهایی یاه . شهوت لغزش

چشالم از   کد هد وسیل شود مگر اینن  و سرزده وارد نمیچشم او را از خواب هی ارش کن

هرا  نتش  گردد، جرق و در انظار ظاهر مینرای  کد خود را میزنی او دعوت هد عمل نی ،

کار واق ی است کد ها ان ا  زیبایش هن گان خ ا را هد گمراهالی  افروز  است، ی  جنایت

کد در سالنین  کن ! هسیار  از مردانیتراوش می کشان ! نکبتی است کد از ان امش فسادمی

نگرنال ،  در سالرااا  او مالی  طراوت و شاداهی را هینن  و جوانی و خروش شهوت او را می

کش ، دائم در االی چیالز    ایچ  و زوزه میکد ها دی ن گوشت لذیذ هد خود میمثل گرگی

هاشن ! نر ، درست مانن  گالرگ   سیر کنن ، اگر چد الش  گن ی ۀگردن  کد خودشان را می

اس وا  هر چنالین  شون ، ور میزنن  و سپس هد سو  او حملددر اطراف نن زن حلقد می

کشالان ، اگالر زن هالرا     کد خود شیطان رجیمی است کد مردان را هد نتش جهنمی مالی زنی

هالا و راه رفتالنش   گالر  در صالحبت  شال  و از خالودنرایی و عشالوه   خود ارزش قائالل مالی  

یافت، چون محال است کالد  کرد، هرگز این فساد و شر اردامند گسترش نمیخوددار  می

دار  و ارهیزکالردن از نگالاه   امت خانواده جالز هالا خویشالتن   ارزش رواهط خانوادگی و کر

هایی کد خراهی و ه هختی و ج ایی زن و مرد از هم و نوارگی محفوظ همان ، چد هسا نگاه

گردد. چنانچالد  ها هد نگاه هرمیان  و ریش  هم  این ه هختیفرزن ان را هد دنبال خود نورده

 شاعر گفتد است:
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 نظننننننننننننننننر   سنننننننننننننننن     نننننننننننننننن  
 

 لقنننننننننننننننننننننننننننننننا  حوعنننننننننننننننننننننننننننننننی   
 

و دیال ار و   ز کالم  و سالخنی و االس از نن وعال ۀ    نخست نگاه و سپس سممی و نغالا 

 ممقاتی.

 شاعر دیگر  نیز گفتد است:
 كنننل المنننواأه ممنننیأظا منننن الةظنننر

 كننن نظننر   ف ننل  ننح هلنن   ننا م ا

 والحننننننر  مننننننا أا   اعننننننین ةقلم ننننننا

 ر مقلفنننننننم ماهنننننننر م  فنننننننمـةسننننننن
 

 ومعظنننننن الةنننننار منننننن مسفصننننن ر ال نننننرر 

 هنننننننو  و وتنننننننر فنننننننم السننننننن ا  بننننننن  

  نننح أعنننین العنننین موهنننو  علننن  ال  نننر

 ررـسرور جنننننننا  بال نننننننـ  مر منننننننا بننننننن
 

ها  کوچ  ها  هزرگ از جرقدشود و منشأ نتشتما  اتفاقات ها نظر و دی ن نغاز می

 است.

کد کمان و زهی در دهن  و ه ون اینرا ه ف قرار می شانها کد قلب صاحبانچد نگاه

 کنن .سوراخ میها را چون تیر کار هاش ، نن

کن ، های  ه ان  کد در موضع خطر کد شخص ها چشمش زنان زیبا را نگاه میو مادامی

 و زیان است.

ن خواهال   کن ، یقینالاً هالد قلالب او ضالرر و زیالا     کد چشمش را شاد و مسرور مییز چ

 کد زیان هد دنبال داشتد هاش ، نبودنش ههتر است.رسانی ، اس شاد  و سرور 

*** 



 

 

 کندارزش میرا خوار و بیبرج زن ت

کد خود را چون عروس هیارای  و از خاند خارج ش ه و راهی کوچد و هازار شالود،  زنی

نگری ؟ نیا کسی هست کد میل هد نزدیکی زهان حال او چنین است: نیا هد این زیبایی نمی

 و وصال من داشتد هاش ؟

کالد  گالرد  ماننال  دوره کنال ، درسالت   ضد مالی و هازار عراش را در کوچد این زن زیبائی

فروشالی کالد   دهال  و یالا ماننال  شالیرینی    کاالها  خود را در م رض دیال  مالرد  قالرار مالی    

هالا را هالد   کن  تا نظر مشتر ها و مواد مختلف تزیین میها  خود را ها انواع رن شیرینی

ها را هرانگیزان  و ها این ها جلب کن  و هوس مرد  را تحری  کرده و اشتها  ننسو  نن

شود و مرد  سراسالیمد و گرسالند   هایش زیاد میو مشتر فروش کاالیش رونق گرفتد  کار

 شون .ور میهد مغازۀ او حملد

کنال  کالد زیبالائیش را مثالل کالاال  ارزان      چگوند ی  خانم شرافتمن  و ها حیا قبول می

 ها هد دنبال او هاشن ؟قیمتی در کوچد و هازار عرضد کن  و چشم

کالد او را  ده  کالد نتالش شالهوت را در درون مالرد     ازه میچگوند شر  و حیا  او اج

کن  کد همد ها او توجالد کننال  و نرزو    ور سازد؟ چگوند وج انش قبول میهین  ش لدمی

 رسی ن هد او را داشتد هاشن ؟!

جالت سرخ خواهن  ش  و ش ت خدر این مورد فکر کنن ، از  چنین زنانی اگر لحظ 

ها  است و فروماید خواهن  اوشانی . خ اون  چشم زیبایی و نرایش و زیورشان را از

﴿فرموده است:                           

                        ﴾  :[. 91]األحزاب

هایشان را هر خویشتن هگو کد رواوش هد همسران و دخترانت و هد زنان مؤمنین ،ا  ایامبر»
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کد شناختد شون ، اس در نن صورت مورد نزار و اذیت قرار تر است ه انهنهن ، این نزدی 

 .«نگیرن  و خ اون  نمرزن ه و مهرهان است

کشال ، تالا در   انت و کرامت هد دور زن مساللمان مالی  خ اون  در این نید دیوار  از صی

دهال  کالد   مح ودۀ هزرگوار  و کبریایی هاقی همان  و هد همین دلیل هد ایامبرش فرمان مالی 

لبالاس  « جلبالاب »هپوشالانن .  « هایشالان جلباب»زنان مسلمان را وادار کن  تا ایکر خود را ها 

هپوشالانن  تالا هالد خالود      هالا  گشالاد و فالراخ   گشاد است، ی نی زنان خودشان را ها لبالاس 

نگه ار  و تقو  و عفت شناختد شون  و ها اعمال زشت و نااسن  دیگران مورد نزار قرار 

شرماند و گستاخاند تلخ نگردد و سخنان زشت ها  هیشان ها نگاهنگیرن  و زن گی شیرین

ها نگردد، واجب است کد ظاهر ی  زن مسلمان و ها تقوا، م الرف و  و نامناسب متوجد نن

گونالد  هوی ا هاش ، همالان اوشی نش ش  و ایمان و تقوایش از طرز لباس گر هاطن او هاهیان

شود، های  ایمان در سراسر کردار و رفتارش تجلی یاه  کد از سخنان و اعمالش نمایان می

و ارتو افشانی کن  و هد سبب اجرا  دستورات قرنن، قط اً از اهل قرنن هد شمار نی ، کالد  

 کاران نزارش ن هن .منان هد او احترا  گذارن  و فاسقان و تبددر این صورت مؤ

کد ادعا  مسلمانی دارن ، چد مق ار از نرایش و ا را هد خ ا، اکنون همسران کسانیشم

ر میالان  ها داده است، هد هنگا  ظاهرش ن دزیورشان را کد خ اون  دستور هد اوشانی ن نن

کننال  و فالرو   هایشان را هرهند مالی ق ااها و سیندکد هازوان و سااوشانن ؟ در حالیمرد  می

شالان را  ها و صورتها و لبان ازن ، چشمها  ان امشان را هیرون میها و هرنم گیرفتگی

ریزنال ، ایالن   شالان را دور سرشالان مالی   کنن ، سرها را هرهند کرده و موها نمیز  میرن 

هالا را هالرا  زنالان غیالر     ائیها  جلف و انواع خودنرها  محتر  ک ا  ی  از نرایشخانم

 ان ؟گذاردهنهرویی هرا  خود هاقی  و مسلمان و چد حیا

هنال وهار و  هالی  وانی ها این وضع میان ی  رقاص تتو را هد خ ا ا  خانم محتر ! نیا می

منحرف و ی  خانم شرافتمن  و ااک فرق هگذار ؟ و هد همالین دلیالل اسالت کالد مالردان      

گرسند در شکار نن خانم شرافتمن  و محتر  هالد   ها ران و هلهوس، همچون گرگشهوت
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نشالینن ،  شان م لو  است، میطور کد در انتظار دیگر زنان کد وضعنشینن ، همانانتظار می

کنن  کد او هم ط مد و شکار است! از این رو این خانم سالخنان ناخوشالاین    زیرا فکر می

گیالرد،  ورد نزار و اذیت قرار مالی شود و منور روهرو میها  شر شنود و ها انواع صحندمی

از خود این خانم محتر  است کد خود را شبید زنانی کرده است کد از شرافت  البتد تقصیر

ان ! و هال ین ترتیالب   هن  و هارن  و از وقار و متانت هویی نبردهان  و هینبرده امت ههرۀو کر

انال  کالد او   ن ان اشتدعزت و شرف این خانم شرافتمن  هد کلی از هین رفتد است و هلهوسا

رو این خالانم محتالر  خویشالتن را در م الرض     هم کاالیی است همانن  سایر کاالها از این

 خور !ده . هر این گوند زنان افسوس میتوهین و متل  و نزار و اذیت این و نن قرار می

احترامت کد اوشش خود را کنار گذارد  نهرو و حیا و تو ا  خواهر مسلمان، هنگامی

ا  تحقیرنمیالز هالد   هال هن  و هار  هر تن کرد ، نگاهکد لباس هیز دست داد  و هنگامیرا ا

 ا  از این رسوایی و وا  از این شر  و نن  و ه نامی!سویت رواند ش  و

اوشش زن نشان  تقوا و ش ار اسم  اوست، اوشش زن نشان  حیا و نهرومن   اوست، 

 حترا  اوست.اوشش زن حافظ و نگه ار  ارزش و هزرگوار  و ا

  ترین نشانترین تاج هرا  زیبایی توست و هزرگا  خانم مسلمان! اوشش تو، گرانبها

 ادب و ترهیت و رش  و تکامل توست.

ها  تجاوزگر محافظت نما ا  خانم مسلمان و شرافتمن ! ه ن ااکت را از تجاوز چشم

زهرنلود دشمن در امالان   محکم وقار و متانت قرار ده، تا از تیرها  دژو نن را در ان رون 

هاشی! ی  زن شرافتمن  و ااک امن زنی است کد هد هیچ مرد  اجازه ن ه  کد او را لمس 

ها  نلالودۀ مالردان،   کن  و لذت هبرد، هلکد ااک امن واق ی زنی است کد طاقت ن ارد، نگاه

 دار سازد.مق س او را لکدق است و ااکی او را هد تباهی کشان  و طهارت 

عفتی و فرومایگی نیز درجاتی دارد و طور کد هیدامنی درجاتی دارد، همانعفت و ااک

عفتی هالر  افراد هشر در مراتب ص ود  ااک امنی و عفت و در سیر نزولی فرومایگی و هی

هینی  کالد هالا سالپر    گاهی هرا  خود دارن ، از طرفی زن شریف و محترمی را میک ا  جا 
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شال ه و هالرا  حفالظ و    گالین  متالأثر و انال وه   دری ۀشود و هد خاطر نگاه ت میحیا محافظ

نه  و نیز هرا  محافظت را هر خویش مینگه ار  از حیثیت و شخصیت خویش سران از 

ها  طمع نلود واقالع شالود و   کد زیبائیش ه ف نگاهز ارزش و مقا  خود و هراس از اینا

گذارد و ش را کنار نمیرود و سران ازنماج افکار نلوده قرار گیرد، ها وقار و متانت راه می

هینی  کد دائم کن  و از طرف دیگر زن ناااک و گمراهی را میاوشش اسممی را رعایت می

دهال  و مشالغول انالواع    هالوده انجالا  مالی   گذرانی است و کارها  اوچ و هیهد فکر خوش

ده  کد مرد  او را در نغالوش کشال  و انال امش    هاست و اشتیاق کامل نشان میسرگرمی

رانی دیگران و هازیچال   کد وسیل  شهوترا هد سو  خود جلب کن  و از این ددی گان هم

کن  و اش افرا  میکردن ان ا  و زیبائیهرد، و در عرضدها  این و نن هاش  لذت میچشم

شود تا مبادا هر عیش و هن  و هار  ح  و مرز  هرا  خویش قائل نمیدر خودنرایی و هی

 وارد شود! لطم ش و لذت موقت و زودگذر او نو

 ن کالد از دیال گاه تمال   گالر و خودنمالا، زنالی   این است روحی  ی  زن خودنما  افسون

نیال ، امالا نیالا از    دروغین و کاذب، ی  زن مترقی و هد قول م روف امروز  هد حساب می

شود؟ نیا سرااا  وجود چنین زنالی  دی گاه اسم  نیز ی  زن مسلمان و اارسا شناختد می

العرين تزنرى »فرمالوده اسالت:    وده نش ه است؟! چنانچد رسول اکر نلها  مردان ها نگاه

 .«کردن استکن  و زنا  نن نگاهچشم زنا می» «وزناها النظر

نگریست و اگر قلبالی  اگر زن خودنرا و خودنما ها دی ۀ تأمل هد اعمال و رفتار خود می

دروغالین و   یافالت کالد او هالا تظالاهر هالد ایالن زیبالایی       داشت کد متوجد حقایق هود، درمالی 

افزای ، ها  گوناگون، در حقیقت هد زیبایی و جلوه و شکوه خود نمیرو  در نرایشزیاده

در واقالع  کنال  و  ده  و خالودش را مسالخ مالی   اش را از دست میهلکد حالت طبی ی چهره

هالا  مصالنوعی انهالان    اش را در اشت نقاهی از رن  و روغالن داد  زیبایی فطر  و خ ا

 هایی کد ها فطرت سازگار نیست و ذوق سلیم از نن نفرت دارد!کن ، رن  و روغنمی
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اش اما این خانم اعتنایی هد این مسائل ن ارد و متوجد نیست کد چد همیی هر سر چهره

نورده است و تا چد ان ازه صورتش را زشت و ناهنجار کرده است! خ اون  مت الال الال    

ت ولی اشت چشم س  و میمالون را  چشم هیچ انسانی را نهی روشن یا سیاه نیافری ه اس

ها  انسان را نن چنان سرخ، کد گویی در ظرفی ار از خالون  چرا! خ اون  هرگز رن  لب

ها  قرمز و زنن ه نیافری ه است! این فرو هرده ش ه هاش  نیافری ه است و هیچ وقت گوند

هالا   سالتان اهروها  هملی ویا... کد انسان را هد یاد اهروها  شالیاطین و دیوهالا کالد در دا   

کد چون چنگال حیوانالات  ها  رنگارنگی ان ازد و این ناخنشون ، میتخیلی توصیف می

ها ندمالی  هایشان نلوده ش ه است! شما را هد خ ا! نیا اینا  است کد هد خون ط مددرن ه

 سازد؟!انگیز میکن  و یا هد عکس او را زشت و نفرترا زیبا می

 دارد کد:و سخن این شاعر عرب زهان حقیقت 
 ظفارظننننننننناأهنننننننننل لل حیلننننننننن  أر نننننننننلل 

 إن الح الننننننننننن  للو نننننننننننو  ن ال نننننننننننا

 بننننا مت أنننننل هصصننننل  ننننعر   یلنننن 

 و نننننننیا ننننننننرا  نقلنننننننل   نننننننر  للقفنننننننا

 منننننننننن علنننننننننن المسنننننننننةا  أن جحال نننننننننا

 إن ال حنننننننناب مننننننننن ال میعنننننننن  ر ننننننننحم
 

   ظاربننناـإننننح ل نننو  كنننی  أم ننن 

  حفنننننننن  رأةةننننننننا للظمننننننننا  م المننننننننا

 ونقلنننل عنننن وهننن  ال میعننن   اجمنننا

 أنفننننم جانمنننناوأز ننننل أنفننننم ر ننننن 

  ننننننح إن ت ننننننالن الق ننننننا وت انمننننننا

 ن  نننن  انننن  مةننننم لننننن ةننننم  ننننا ماإ
 

ترسم ها  خود را دراز کرده است هگو ، من ننچنان میهد نن زن زیبارو  کد ناخن -

 کد نزدی  است اا هد فرار گذار .

ایالم کالد   کنیم، کجا دی هها  تیز درن گان را تصور میهینیم، چنگالما وقتی او را می -

 ن زیبا چنگال تیز داشتد هاشن ؟نهوا

دادن، موها  خالود را کوتالاه کالرد  و اهالروان خالود را از حالالت       دیروز هرا  فریب -

 اش تغییر داد .طبی ی

ات را هالرخمف  ا  و هینالی و فردا تو را خواهم دی  کد دهانت را اشت سالرت هالرده   -

 ا .اش کنار سرت گذاردهخلقت طبی ی

ها هد ایالن اسالت کالد هالا نفالرینش      تد است کد زیبایی ننچد کسی هد زیبارویان نموخ -
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 طبی ی خود مخالفت نکنن  و از زیبایی فطر  خود دور  گزینن .

همانا زیبایی واق ی همان است کد خ اون  هالد طالور طبی الی نن را ترسالیم کالرده و       -

ناخوشاین  و هد درد نخالور خواهال    نفری ه است و اگر جزئی از نن کم و یا زیاد شود، دل

 ود.ه

کد خ اون  او را هد زیبالاترین شالکل   مورد، در هارۀ موجود ها  هیار اس این دستک

نفری ه است، هرا  چیست؟ و های  گفت هرچد کد از حال ش هگالذرد تبال یل هالد ضال ش      

 شود.می

نهنگی داشتد هاش ، نن زیبائی اصالت دارد کد ها نفرینش خ اون  سبحان مطاهقت و هم

و استحکا  هخشی ه و هر چیز را کد خلق کرده، هالا ههتالرین و    کد همد چیز را دوا خ ایی

سالاز  مالاهرتر و   نفری ه است، هیپچ کالس در نقاشالی و مجسالمد   زیباترین صورت نن را 

تالر از او نیسالت و هالیچ موجالود      گر  دقیقتر از او نیست و هیچ کس در نرایشخمق

ست کالد هرچیالز را نخسالت    هنگی هد وجود هیاورد! نر ، خ اون  انتوان  مانن  او همنمی

 لباس نفرینش اوشانی ه و ه   نن را ه ایت کرده است.

ها  نفرینش خ اون  الها  هگیرد ها و نظا هنگینی  نقاش ماهر کسی است کد از هم

این، اگر او افرا  کنال    هر هردار  کن . هناد هاش  کد از طبی ت تقلی  و نسخد و س ی داشت

غییر و دگرگونی ایجاد کن  یا جزئی را جانشین جزء دیگر  ها تیا در رنگی از انواع رن 

 کن .کن ، کارش را هد فساد خراهی کشان ه و زحمتش را ضایع می

انال  و چالد   ین هالرده کد زیبائی طبی ی خود را ها افرا  در نرایش از هز زنانیچد هسیار ا

ن  و از این طریالق  ارا نمایان ساختدشان ها  صورتنمیز  عیبکد ها رن هسیار از زنانی

هالا   ان ، عیالب ها  چسبان و کوتاه هر تن کردهها وقتی لباسان ، ننهر زشتی خود افزوده

انال  و چالد   نمیز را هد سو  خود جلالب کالرده  ها  توهینشان را هیرون ان اختد و نگاهه ن

کد از رو  هو  و هوس خودشالان را کودکانالد هالا زینالت نالت مختلالف      زنانیهسیار ایر 
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تر نشان دهن ، خود را مورد تمسخر و شان را ه ین وسیلد کمد و ها این خیال کد سننراست

 ان .کد ها این عمل از احترا  و شخصیت خود کاستدان  و حال ننزاء مرد  قرار دادهاسته

هالا و نرایالش و تالزیین، زن ه قیافالد را نالد تنهالا زیبالا        ها! ه انی  کد رن  و روغنخانم

ا ایرتر هم کن ، هلکد او رافزای  و زن ایر را ند تنها جوان نمیتی او میکن ، هلکد هر زشنمی

زیبایی واق ی فقط زیبالایی روح االاک و هالا تقالوا اسالت کالد از       کد ده ، در حالینشان می

 اوشان .گیرد و لباس جمال و زیبائی را هر نن میتراود و صورت را فرا میها میچشم

هخش  کالد    و چنان هد چهره نورانیت و صفا میدرخشزیبائی حیا و عفت است کد می

کد استی و نلودگی رویانی سازد، چد هسا زیباکن  و دی گان را حیران میها نفوذ میدر دل

گیرد، چد هسالا  ها میهرد و شاداهی و طراوت را از ننها را از هین میعفتی، زیبائی ننو هی

گیرد و یا دچار مرض افتخالار و  فرا می ها راها  قشنگی کد زنگار جهل و نادانی ننچشم

رهای  و روشنائی و نالور  ها را میها درخشش نن چشمشون . و همینشرمی میغرور و هی

 سازد.انگیز میکن  و چشمان زیبا را زشت و نفرتها را خاموش مینن

 علم و ادب هستن  و همالواره چهالرۀ  و کد غرق در نور تقوا ها  زشتیو چد هسا قیافد

 ناک و نورانی دارن .تاه

قی  و هنال  هالوده و زیبالایی    هاشی و هی ا  کد هن ۀ منمان! چگوند توانستدا  خانم مسل

تالوانی یال  خالانم مالؤمن و هالا      کالد مالی  ار ، در حالالی خودت را در م رض نمایش هگالذ 

ا  کد هد زیبایی تن و ان امت هرسی ولی زیبایی شخصیت و محتر  هاشی؟ چگوند توانستد

ات ا  از تزویر و دروغ هالر چهالره  ا  اردها فراموش کنی؟ چگوند توانستدروح و جانت ر

هودن هد صورت خود هیفکنی و هد راحتی نالور ایمالان   هیاویز  و نقاهی از تقلب و ساختگی

کد زیبایی حیالا و متانالت را هالا    دهیساز ؟ چگوند هد خود اجازه میرا در اشت نن انهان 

هالا، هیشالرماند هالا مالردان     کد ها انواع نرایشی؟ زنیهیشرمی و وقاحت م اوضد کن ازنقاهی 

ده ، او دیگالر از لبالاس حیالا و    شود و مفتضحاند زینت و ان امش را نمایش میروهرو می

اش و ههترین زینالت  ترین جذاهیت را در زیبائیعفت هیرون نم ه است و ها این کار هزرگ
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توانال   نوعی هرگالز نمالی  ها  مصال دست داده است، چون رن  و روغناش از را در قیافد

 جا  زیبائی شر  و حیا را در صورت زن هگیرد.

کد خ اون  نن را در روح و روان ندمی نسان در تقلی  از زیبایی و جمالیهمانا دست ا

 و ند در ظاهر او هودی ت نهاده کوتاه است.

 گوی :ویکتور هوگو ادیب مشهور فرانسو  می

 «.ئیش نبال  و ارزش خود را در نن ن ان زیباترین دختر، دختر  است کد هد زیبا»

و صورت  کد زیباترین دختر دختر  هاش  کد هد زیبائیش نبال  و ها سراین، وقتی هر هنا

ترین دختر، دختر  است کد شیفتد و فریفت  زیبائی خالود  خود ور نرود، ه ون ش  زشت

اسالن اند و  هالاز  کالد هیکالل خالود را هیالرون ان اختالد و خود      شر  و هوسهاش . دختر هی

و غالرور خرامالان خرامالان راه     ده  و ها ی  دنیالا کبالر  مغروراند ان امش را ایچ و تاب می

نی  و در نگاهش افتخار و غرور رود و در حرکات و رفتارش لحظد هد لحظد عشوه میمی

هالا خالودش را ملکال     کد ها این لوس هاز مش ناز و عشوه نمایان است، دختر و در کم

هم زیبا هاشال ، زیبالائیش   چن   از زشتی و الی   خویش خبر ن ارد، او هردان ، زیبائی می

خورده و عاریتی اسالت و در لالوا  رنال  و ل الاب درنمال ه      اعتبار  ن ارد، زیرا نن دست

 است.

خبرن ، هد علالت خالودنرایی و   هایشان غافل و هیچنین زنان نادان و مغرور کد از عیب

ها هالا ایالن   گیرن ، ننغضب خ اون  قرار می نرایش و نمایش نن هد دیگران مورد خشم و

گیرنال ،  مورد تمسخر مرد  قالرار مالی  کد جائیدهن  و از ننکار نخرت خود را از دست می

 کنن .دهن  و در هردو جهان هد خود ظلم میدنیا  خود را نیز از دست می

و  کد نفتاب عمرش هر لب ها  است و هرف ایر  هر سالر و ر زنی نیا های  هد حال ایر

ها  صورتش را کالد  هینیم استی و هلن  کد میشستد است، خن ی  یا گریست؟! وقتیاو ن

کنال  درسالت ماننال     ها گذشت زمان فرسوده و خورده ش ه است، هالا کالر  االودر االر مالی     



 11 کندارزش مین را خوار و بیتبرج ز

ها  نم  هاش  و اطالرافش را نب گالل نلالود و مالت فن فالرا      زار  کد انباشتد از تودهشوره

 گرفتد هاش .

ها و دهان گشادش را کد امت اد نن از مشرق تا مغرب صورتش را لبهینیم کد میوقتی

کن  و گشاد  و اهنا  نن ها عرض و طولش را مشخص میرن ها انواع فرا گرفتد است، 

 کن .ها  مرد  را هد سو  دهانش جلب میسازد و نتیجتاً نگاهرا ظاهر و نشکار می

اش سر و رو  هرهنالد و هالاز از خانالد   ریختد دارد، وقتی ها او کد موها  وزوز  و ههم

کد رو  سرش هیش  هولناک و ار شاخ و هرگالی را حمالل   ان ار شود، چنین میخارج می

 رون ؟!ها سیاهی میها  هاری  و ارایچ و خمش، چشمکن  کد در الهم  راهمی

کش  و اشت چشمانش را سبز اش را م اد چشم میکد چشمان از ح قد در نم هوقتی

زیرا چشم قورهاغد را نیالز سالیاهی و کبالود  فالرا     شود، ، شبید چشمان قورهاغد میکن می

هالا  اش، فقط عیب و زشالتی نن کار  چشمان هر نم هگرفتد است و خبر ن ارد کد ها روغن

 سازد و هس.را ظاهر می

ها  ض یف و استخوانیش ها  ور  کرده و یا ها ساقکن  تا ها ساقلباسش را کوتاه می

هالا  هالا  متمشالی شال ۀ نن   ها  اوسی ۀ قبرها و استخوانها دی نشان هد یاد مرده کد انسان

 افت ، مرد  را هد وحشت هیان ازد.می

اوشال  و تمالا  اعضالا  هولنالاک و     کد لباس تن  و چسالبان مالی   کردۀزن چاق و اف

و ها  تن  ها  هرافراشتد و سراشیبتا مرد  را ها کوهان ازد، وحشتناک ه نش را هیرون می

 ها  عمیق و گود هیکلش هترسان .دره

*** 



 

 

 شودخودآرایی زن برای دیگران از نادانی و جهل او ناشی می

عقل! چق ر تو نادان و ه هختی. دست هد انجا  کارها  زشالت و نااسالن    ا  زن سب 

شو  تا مورد نزار و تمسخر قرار و مطرود جام د هاشی، هد گناه نلوده میزنی تا منفور می

النسرا  »اسالت:   صیف ایالن قبیالل زنالان سالخن رسالول اکالر       ههترین کم  در تو گیر ،

 «.زنان در عقل و دین ناقصن » «ناقصات عقل ودين

یاه  و هرچد نادانی او افزایش میتر هاش ، خودنمایی و نرایش عقلاس هرچد زن کم 

  و حیا و کنرو  میدادن خود افرا  و زیادهعفتی و زینتو جهل او هیشتر هاش ، در هی

کد خ اون  مانن  زنان دوران جاهلیت نخستین گذارد، درستنهرو  خود را زیر اا می

  ﴿مت ال در این هاره فرموده است:        ﴾ [ :77األحزاب .]« و

 .«یت نخستین خودنرایی و تبرج نکنی مانن  زنان جاهل

کالد  خواه  ولی سر سر خالی زینت می» یبا و ان نموز است:چق ر این ضرب المثل ز

دهن ۀ نن اسالت و تنهالا   زیرا علم زینت «. حتاج زینت نباش نکن ه از علم و دانش است، م

 هاست.ترین و زیباترین زینتعلم است کد ها ارزش

اوشن  و هد ظاهر خود ها  ساده میرو دانشمن ان و علما  واق ی همیشد لباساز این

اس ظاهر و لبدهن ، زیرا وقتی انسان هد عقل خود توجد کن ، نسبت هد میت زیاد  نمیاه

کد هد عقل و دانش خود هرس ، مظاهر خارجی را حقیالر  شود و هنگامیاهمیت میخود هی

این، شخصالیت فالرد در دو عضالو کوچال  ی نالی دل و زهالان        هر شمارد. هناو کوچ  می

 هها.گراناوست، ند در ایراهن و االتو  شی  و 

 گوی :شاعر در این هاره می

 ف حل   نننا ل ا نننأهمنننل علننن  النننةفت وا
 

 نسننننننانإ انننننننل بننننننالةفت   بال سننننننن  
 

ها  نن را هد کمال هرسان، چون ها و ارزشهد نفس خود توجد داشتد هاش و فضیلت)
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 .(ا نفس و جانت است ند ها جسم و تنتهودن تو هانسان

شود، این است کالد کالودک   او ناشی میعقلی و کم کد خودنرایی زن از نادانیدلیل این

ها  نو و رنگارن  خالود، افتخالار و مباهالات    ورزد، او هد لباسنیز هد خودنرایی عشق می

طور کالد زن خالودنرا و   کن ، همانکن  و دائم وقتش را صرف تماشا  خود در نیند میمی

را فرامالوش  زینالتش  ده ، اما کودک ها گذشت انال ک زمالانی زیبالایی و    خودنما انجا  می

کنال  و  کد زن خودنرا و خودنما تما  وقتش را در مقاهل نیند سالپر  مالی  کن ، در حالیمی

رو اش را همراه داشتد هاش ، از ایالن اش نیندهمیشد س ی دارد کد در تما  لحظات زن گی

کردن هد نرایالش و  هرد، تا ها نگاه اش ها خود میتیرود، نن را داخل کیف دسهرجا کد می

نمایال   خوردن نن شود، تما  امکانات الز  را فراهم میزینت خود لذت هبرد و مانع هد هم

خالوردن نن  شال ن و هالد هالم   و از خالراب  تا هتوان  نرایش خود را هد موقالع تج یال  کنال     

کن  کد دائم نرایش و خودنرایی کن  و هیشتر وقت خالود را  جلوگیر  نمای ، او تمش می

کن ، زیرا ها ایالن کالار نفالس خالود هاختال  خالود را       ن میها خضوع و خشوع کامل صرف ن

 سازد.من  میسازد و عقل کوچکش را ههرهراضی و خشنود می

فکر و سر هد هوائی هسیار مشکل است کد زیبائی مصنوعی و ساختگی هر چنین زن هی

خود را کد رو  نن زحمت هسیار  کشی ه و وقت زیاد  صرف کرده، از انظار مرد  

ها  مصنوعی ده  این است کد نتوان  ها قشنگیکد نزارش میه ترین درد  هپوشان ، و 

ها  فریبن ۀ اهلهان و سفیهان را هشنود و از شنی ن تن و ان امش مرد  را هفریب  و متل 

اری ن و رقصی ن کن ، هسی جا  شروع هد هاال و اائیننن لذت هبرد و از فر  خوشحالی 

فکر و فارغ التحصیل دانشگاه نیز کد و روشنکرده ت جب است کد حتی زن تحصیل

او گذارده و همان کارهایی را م ارج علمی است، ق   در جا  اا  ترین دارا  هاال

شود و از داشتن اوشش اسممی ده  و از فرمان خ اون  غافل میکن  کد او انجا  میمی

ش مباح و خویورزد و ننچد را کد اروردگارش حرا  کرده است، هرا  خوددار  می

شمارد و ده  و نن را سب  میکن  و هد خشم و غضب الهی هیچ اهمیتی نمیحمل می
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 ﴿ورزد. عم اً هد ایرو  از هوا  نفس خویش اصرار می           

             ﴾ [:90 القصص ]«تر از و کیست گمراه

کن  و یقیناً خ اون  گروه اش ایرو  میننکس کد ه ایت الهی را رها کرده و از هوا  نفسانی

 .«کن ستمکاران را ه ایت نمی

  نفسانی کردۀ هد ظاهر متج د کد قادر نیست هرعلید هوااس وا  هر این زن تحصیل

 و نفرینن ه واست کد هرعلید خالق  کد هرا  او هسیار نسانخویش قیا  کن ، در حالی

شنود و دستور صریح و کد نیات خ اون  را میموال  خویش عصیان کن  و در حالی

فهم ، ها غرور و مؤک  او را در هارۀ اوشش اسممی و حفظ شخصیت و عفت و حیا می

ن کن  کد نورزد و چنین وانمود میتکبر هر خودنمایی و خودنرایی اصرار و اافشار  می

﴿را اصمً نشنی ه است.                         

             ﴾ [3 -6:  ی ال ا ]«کار کد وا  هر هر دروغگو  گناه

ورزد، شنود. سپس در تکبیر و غرور خود اصرار میشود، میموت میاو تنیات خ ا را کد هر 

 .«ها را نشنی ه است، اس او را هد عذاهی دردناک هشارت ه هگویی نن

کن  کد خ اون  در شرع و قانون الهی خود، او را نزاد خبر گمان مینیا این از خ ا هی

خواه  و مطاهق میلش گذارده کد هرچد دلش خواست انجا  ده ؟ و هرچد را کد نمی

نیست از انجامش سرایچی و تخلف کن ، گویی در هازار خرده فروشان است، هرچد 

خواست هخرد و هرچد نپسن ی ، نخرد. ی نی ه ضی از دستورات قرنن را اطاعت کن  و از 

نیا وع ۀ عذاب الهی را کد خ اون  هرا  او و افراد نظیر او ه ضی دیگر سرایچی کن . 

﴿است، نشنی ه است؟! ت یین کرده                     

                              

              ﴾ نیا هد ه ضی از احکا  الهی ایمان داری  و »[ 89:  ]البقر

شوی ، اس جزا  کسانی از شما کد چنین کنن ، جز خوار  در هد ه ضی دیگر کافر می



 17 شودخودآرایی زن برای دیگران از نادانی و جهل او ناشی می

ترین عذاب گرفتار خواهن  ش ، و خ اون  از این دنیا چیست و در روز قیامت هد سخت

 .«کردار شما غافل نیست

ها  مرد  و مطاهق ها مسلماً خ اون  قوانین و دستورات الهی را تاهع نرزوها و خواستد

﴿ها وضع نکرده است، و در این هاره چنین فرموده است: ذوق و سلیق  نن       

           ﴾  :گر حق از هواها  و ا» [39]المؤمنون

ها است، هد فساد و تباهی کشی ه ها و زمین و هر ننچد در ننکرد، نسمانها ایرو  مینفسانی نن

 .«ش می

ده  کد هد تردی  خ اون  سبحان هد هیچ ی  از هن گان ها ایمانش اجازه نمیهی

افرمان و ها  خود ایرو  کنن  و اگر چنین کنن  از افراد نخواه از نظرات و خواستددل

﴿فرمای : گمراه هد شمار خواهن  نم  و در این هاره خ اون  می          

                                  

     ﴾  :کد خ اون  و رد و زن مؤمنی حق ن ارد، در حکمیهیچ م»[ 76]األحزاب

کس از خ اون  و رسولش نافرمانی  دهن  اختیار و یا انتخاهی در نن داشتد هاش  و هررسولش می

 .«خواه  هودکن  در گمراهی نشکار  

حق  شناخت و ها دی ن نورکد حق را ین، این زن گمراه و ظالم هر خویشا هر هنا

گیر  کرد تا هد چشمانش را فرو هست و از این نور و روشنایی رو  گردان  و از نن کناره

چنین زنی شهوتش هر  راحتی و ها اختیار خود در ظلمت و گمراهی فرو رود، این

گذارد کد او کار خمف نکن ، اش نمیهوا  نفسانیاش غلبد ای ا کرده است و اراده

در قلبش و ق رت نن هسیار نیرومن تر از ترس او از کد نفوذ هوا  نفسانی طور 

اروردگارش و ایمان ض یفش است، لذا نگاهاند جرأت انجا  گناه و م صیت را ای ا 

ورزد و تما  س ی و تمش او در کن  و ها درک و فهم کامل از دستورات او غفلت میمی

ترین کد کوچ الیالاهالی را هد دست نورد، در حاین است کد رضایت افراد فاس  و 
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ده . سخن خ اون  مت ال در هارۀ چنین عملی هرا  رضا  اروردگار جهانیان انجان نمی

﴿کن  زنی ص ق می                                

                      ﴾ [37:  ی ال ا ]«   نیا دی

اش را م بود خود قرار داد و خ اون  او را ها علم و نگاهی خود گمراه ننکس را کد هوا  نفسانی

را کرد و هر گوش و دل او مهر نهاد و هر هینایی او ارده افکن . اس چد کسی جز خ اون  او 

 .«گیری ؟کن ، نیا ان  نمیه ایت می

*** 
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ها را فرا گرفتالد اسالت و   ترد  تبرج و خودنمایی، هوا و هوسی است کد جاننر ، هی

 کالردۀ سالت. هالوا و هوسالی اسالت کالد تحصالیل      چشم هصیرت را از مردان و زنان گرفتد ا

هراهرش سر ت ظالیم فالرود نورده   سواد و کودن خاض اند در فکر همانن  ی  فرد هیروشن

دین تسلیم نن ش ه است، همگالی هال ون   است و ی  فرد مت ین و مذهبی همانن  ی  هی

تالرین دقالت و تالوجهی هنال گی هالرا  نن را      و هال ون کالم   تالرین صالبر و حوصالل    کوچ 

شالان  ان ، شراهش مستسرور و شاد  و افتخار فرمانش را گردن نهادههلکد ها ان ، اذیرفتد

کد خ اون  را رهوده است، در نتیجد از حکمی شانعقل و ارادۀ فتند و نیرنگشکرده است 

گرداننال  و هالرا  توجیالد عمالل     کنن  و نن را مباح میاوشی میحرامش کرده است، چشم

گویال :  کنن . یکی مالی نورن  و از نن ت ریف و تمجی  میها  زیاد  میخود، عذر و ههاند

گویال : تبالرج نشالان  تمال ن و ایشالرفت اسالت و       می تبرج از گناهان صغیره است. دیگر 

توان  مخالف دیگران عمل کنال  و هالا ایالن کالار خالود را      گوی  کد او نمیشخص دیگر می

گویال  کالد نن ههتالرین راه هالرا  زود      . یکی دیگر میها قرار دهرد تمسخر و انتقاد ننمو

اطاعالت از   کننال  کالد هالرا    شان است. عال ۀ دیگالر از زنالان ادعالا مالی     شوهرکردن دختران

ها را رها کننال  و سالراغ زن   کد مبادا اینها و ترس از اینو جلب رضایت نن شانشوهران

کنن  کد سن و سالی ن ارن  کنن . ه ضی دیگر ادعا میمیدیگر  هرون ، تبرج و خودنرایی 

و هنوز زود است کد خود را مقی  هد اوشش اسممی هکنن . ه ضی دیگر م عی هستن  کد 

گوین  کالد  کن  و ع ۀ دیگر میها توجهی نمیان  و دیگر کسی هد ننو سالخورده ها ایرنن

ها مباح اسالت، زیالرا   تبرج و خودنرایی و استفاده از این همد زیور و زینت نالت هرا  نن

نی  و ها ایالن دالیالل و   شان نمیها خوشاعتقاد دارن  کد زشت هستن  و مردان از قیاف  نن
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زننال  و  دهن  و در انجا  گناه خود را هد غفلت و نالادانی مالی  میتوجیهات، خود را فریب 

 ورزن  تا هوا  نفسانی خود را ارضا کنن !!نگاهاند هر انجا  م صیت اصرار می

اش کد مجادلالد ز زنان دیگر تواناتر است ولو اینکردن اکرده در مجادلدزن تحصیلاس 

﴿ :کنال  ق میهر هاطل هاش  کد قول خ اون  در مورد چنین زنانی ص         

                         ﴾  :و کالالافران هالالا »[ 96]الکهالالف

نیات مرا  کد حق را هد سستی کشانن  و ناهود کنن  وخیزن  تا اینده هد مجادلد هر میهوسخنان هاطل و هی

کن  و در اس او مجادلد و عناد می. «گیرن و ننچد کد هرا  هش ار و ان رز ننان است هد مسخره می

تقالوا  الهالی را جمالود فکالر  و خالارج       اردازد واین راه هد هح  و گفتگو و جنجال می

مانال گی  می را دست و ااگیر و دلیل هر عقالب  کن  و اوشش اسمش ن از اعت ال تلقی می

کد ی  خانم مساللمان  است، در حالی ، گویی اسم  را نشناختد و قرنن را نفهمی ه دانمی

دان  کد ها فساد و تباهی هالد سالتیز   فکر از واجبات ضرور  خود میکرده و روشنتحصیل

و دیالنش را از   نوعانش و میهنهرخیزد و از منکرات نهی کن  و تمش نمای  تا خود و هم

گویی و شیوایی قلم   همغت و رسایی زهان ق رت نطق سخنانحراف هاز دارد و هد شکران

کد خ اون  هر او ارزانی داشتد است، مرد  را هد سو  اروردگارش دعوت نمای . ولی های  

انال  و  کرده و هد اصطمح متج د، فقط ظاهر  از دنیا را دانستددانست کد نن زنان تحصیل

ان ارنال   کد گناهان کبیره را کوچ  میخبرن  و هد خاطر همین است از نخرت غافل و هی

کننال   ها نیز تصور مالی ها  ننکنن . در این میان مذهبیو اعمال منکر را م روف تلقی می

هالا  شمار ننکد تبرج و خودنرایی از گناهان صغیره است و قط اً کارها  نی  و حسن  هی

ا ایالن اسالت الل کالد    کن . هاز قبیل نماز و زکات و ح  و روزه، گناهان کوچ  را محو می

 !کن اعمال نی  و حسند اعمال ه  و سیئد را از هین هرده و ناهود می

او را ساده انگار  و خشم و غضب اس تو ا  خانم کد نسبت هد دستور خ اون  سهل

یره کد خ اون  هرچد را کد در قرنن نهی فرموده است، از گناهان کبگیر ، ه انو نسان می

کد خ اون  هد ش ت از نن نهی فرموده است و در مورد دنراییاست، خصوصاً تبرج و خو
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ترین عذاب را در نیز ش ی ترین و سخت ۀ عذاب سختی داده است. رسول اکر نن وع 

 هاطل است و خیالی هیش نیست.این، ان ار تو در این هاره  هر مورد نن وع ه داده است. هنا

کنال  و    اعمالال حسالند را نالاهود مالی    کد خودنرایی و تبرج تماه ان و یقین داشتد هاش

رار دارد... ترین گناهان قال هرد. گناهی است کد در ردیف هزرگحقیقت اسم  را از هین می

نالاک را انجالا    کد تا هد حال چن ین هار ایالن کالار هالزرگ و هالول    اس فکر کن و هیان یش

ن ازه حرمالت و  تا چد ا ا  وا ، و چق ر خود را در مقاهل نامحرمان هد تماشا گذاردهداده

ا  و چالد هسالیار   کد هد اا کالرده ها و فسادهاییا  و چد فتنداستدهودنت را کشایستگی زن 

ات را هل ی ه و از زیبایی و قشنگی تو لذت ا  کد گوشت هرهندها  نزمن  و گرسندچشم

 ان ؟کار و الاهالی شوق و صال تو را داشتدان  و تا هد حال چن  هزههرده

هایت و از خاند هیرون گردشاین گناهان را در تما  تفریحات و خانم من، هم  

هم هگذار کد در این صورت متوجد خواهی ش  کد هار هایت در طول زن گی رو  رفتن

هر  و روز قیامت هم سنگینی است کد توان تحمل نن را ن ار  و زیر هار نن رن  می

ر ، این خود اشمکوچ  میکد گناه هزرگی را  رت حمل نن را نخواهی داشت. وقتیق

تر گناهی دیگر است، چون اگر کسی گناه را کوچ  شمارد، هد همان ان ازه گناهش هزرگ

طور شمردن فرمان خ اون  است، همانتردی  کوچ  شمردن گناه، کوچ  شود و هیمی

دادن هد فرمان خ اون  مت ال است و در کد هزرگ شمردن گناه، هزرگ شمردن و اهمیت 

قع عليه، والمنافق يرى ذنبه من يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يالمؤ»: ح ی  است

هین  و مؤمن گناهش را مانن  کوهی در هاال  سرش می» .«اارهأباب وقع على وجهه فكالذ

هین  کد هر رو  صورتش هیم نن دارد کد مبادا هر رو  او افت  و منافق گناهش را مانن  مگس می

 «.اران می نشستد اس نن را از صورتش

توانن  اعمال ه  و سیئد را از هین هبرن  کد ها هد طور یقین اعمال نی  و حسند وقتی می

ا اصرار و اافشار  هر گناه و سب  اشیمانی و توهد و عجز و الهد همراه هاشن . ولی اگر ه

شود و اعمال ه  و ها همراه هاش ، نتیجد عکس میدادن ننها و جرأت انجا  شمردن ه  
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فرمای : سوزان . خ اون  مت ال میهرد و نن را مییئد، اعمال نی  و حسند را از هین میس

﴿                            

   ﴾  :وهد کنن  و ایمان نورن  و عمل شایستد کد تمگر کسانی»[ 30]الفرقان

کن  و خ اون  نمرزن ه و مهرهان ها تب یل میها  ایشان را هد نیکیانجا  دهن ، اس خ اون  ه  

 .«است

توان  هد نسانی اعمال خود را میکرده ی  خانم مسلمان فهمی ه و تحصیلاس چگوند 

گذر هسالوزان  و حسالناتش   ارزش و چن  لحظد شاد  و خوشی زود هد خاطر چیزها  هی

را هد نیستی کشان  و هد س ادت همیشگی و اه   خود اشت اا زنال ، هلکالد هایال  گفالت:     

لذتی هم در کار نیست و فقط درد و رن  فراوان و اتمف وقت و مال همالراه هالا فسالاد و    

 تباهی و گمراهی است.

فروش  و میکد ههشت را ها قیمت گزافی هر این زن خود نرا  گمراه و غافلاس وا  

خرد، زیرا مواظبت از خودنرایی و نرایالش و زیالورنالت، هالم    میجهنم را ها قیمت گرانی 

نال   خواه ، خیلی هیشتر از ننچد کد عبادت خ اواول زیاد و هم حوصلد و وقت کافی می

انگالار  را از  کد خ اون ، هو  و هوس و غفلت و سالهل خواه ، ها این تفاوتسبحان می

دهال  تالا فسالاد و نافرمالانی را نالزد او زیبالا و       قرار می یطان نن را وسیل هرد ولی شمی هین

 ین  نمای .نداشتنی جلوه ده  و ایمان و اطاعت را زشت و ناخوشدوست

کد در صورتش دارد و هد خاطر هد مازهایش را هد خاطر نرایش مختصر چد هسیار از ن

مراقبت از نرایش و نخوردن فر  موهایش ترک کرده است، او هرا  محافظت و هم

گیرد ولی این همد حساسیت و ها وضو نمیهنگی نننزیورنالتش و هرا  حفظ نظم و هم

ده . گرچد نماز او در هر صورت هاطل است، زیرا نن دقت را در مورد نمازش انجا  نمی

دارد. طور کد خ اون  مت ال فرموده است، او را از انجا  این منکرات هاز نمینماز نن

﴿            ﴾ [ :19ال نکبوت ]« همانا نماز از کارها  زشت

من لم تنهه »فرموده است:  طور کد رسول اکر و نن .«داردو ناروا و کردار نااسن ، هاز می
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و نااسن  کد نمازش او را از کارها  زشت کسی» «صالته عن الفحشا  والمنكر فال صالة له

 ، زیرا هنا هد کناش را نیز هاطل میچنین زنی روزه «.هاز ن ارد، نمازش مورد قبول نیست

ِ َحاَجةٌ فِي أَْن يََدَع » فرمایش رسول اکر  وِر َوالَعَمَل بِِه، فَلَْيَس هلِل  َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّ

نکن ، اس نیاز  هرا  خ اون  نیست رها  کد قول هاطل و عمل هد نن راکسی» «اََعاَمهُ َوَشَرابَهُ 

 «.کد او خوراک و نوشی نی را رها کن 

تر از تبرج و خودنرایی هم هست؟ نیا این خانم نیا گناهی و جرمی هزرگ

کن ، قول خ اون  را نشنی ه است کد و خودنرایی میفکر کد تبرج کرده و روشنتحصیل

  ﴿کن . هاطل می سرایچی و نافرمانی از خ اون  اعمال انسان را           

               ﴾  : ای ، کد ایمان نوردها  کسانی»[ 77]محم

اس ما چگوند . «خ اون  و رسول را اطاعت کنی  و فرمان هری  و اعمال خود را هاطل مگردانی 

سازیم داریم و اعمال خود را هاطل میرأت و جسارت انجا  نافرمانی را هر خود روا میج

کد مفهو  این نی  شریفد را دهیم، در حالیخود را از دست می و اعمال نی  و حسن 

کنیم کد ما ها سواد و نگاهیم و هد قرنن ایمان داریم. چگوند ما فهمیم، سپس گمان میمی

 ﴿خوانیم مان را در قرنن میدهن ۀار و روز تور مولی و نفری گدس     

           ﴾ کنیم کد ها فرمان او مخالفت کنیم و ه   جرأت و جسارت می

دانیم کنیم کد خیر و صمح خودمان را میهراسیم و گمان میو از خشم و غضب او نمی

 فکر  و تم ن هاالیی هرخورداریم.و درایت و روشنو از حکمت 

ها نادانی محض است و هر کس ها نور قرنن ه ایت نشود، کد ه ضی از دانشهد راستی

رغالم داشالتن هالاالترین    زن  و علیدست و اا میمان  و در تاریکی همواره در گمراهی می

و نادانی در اسارت ترین درجات علمی و هنر  در میان زنجیرها  جهل م ارک و هزرگ

 هرد.هد سر می

کد ورزد، وجود دارد، در حالیرار میکد هر خود نرایی و تبرج اصتر از کسیا ناداننی

دان  کد این گناه از منکراتی است دان  کد این کار سبب خشم خ اون  است و نیز میمی
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 ﴿فرمای : کن ، زیرا خ اون  میکد نماز را هاطل می       

  ﴾ «طور کد همان. «داردکد نماز انسان را از کارها  زشت و نااسن  هاز میهد درستی

کسی کد نمازش او را » «من لم تنهه صالته فال صالة له»نیز فرموده است:  رسول اکر 

و این نص صریح «. شوداز کارها  زشت و نااسن  هاز ن ارد، نمازش مورد قبول واقع نمی

هرد. اس ی  زن ها میاست کد تبرج از منکراتی است کد اجرا و ااداش نماز را از هین 

ها  رسی هد ن متکد نرزو  رضا و خشنود  اروردگارش و نرزو  دستتقو  و مؤمن

شود کد ثواب نمازش را ها اصرار هر انجا  این گناه چگوند راضی میههشتی را دارد، 

ترین چیز  را کد او را از خشم و غضب الهی نجات ود کن  و نتیجتاً ها ارزشزشت، ناه

ده ، از دست ه ه  و ها اافشار  هر گناهش ثاهت کن  کد او از خ اون  هراسی ن ارد می

اش وزهقمند نیست کد خ اون  مت ال رده ، چون عاشنود  او اهمیتی نمیو هد رضا و خ

هار  خود  هن  وهرهنگی و هینوز هر خودنرایی و هلکد هر کد هرا از او هپذیرد، در حالی

چد ». «رب صائم حظه من صيامه الجوع والطعش»فرمای : می اصرار دارد. رسول اکر 

، ی نی نن «شان گرسنگی و تشنگی استدار  کد تنها ههرۀ ننان از روزۀههسیار افراد روز

خرد ولی هیچ سود ا هد جان میکن  و سختی زیاد  رگرسنگی و تشنگی را تحمل میزن 

 هرد.و منف تی از ثواب و حسند نمی

سنات و کارها  نیکش چون نماز و روزه و... گنالاه تبالرج و   ان یش  کد حاو چنین می

 ﴿کننال  کالد   دیگر گناهانش را از هین خواهن  هرد و استناد هد این نید می       

   ﴾  :هرن ه ون تردی ، اعمال نی  و حسند، اعمال ه  و سیئد را از هین می» [991]هود». 

زده و ه هخت، غافل از این است کد ها انجا  چنین گنالاهی همال    این زن فل کد در حالی

کشان ، چون او هر روز و هر ساعت و در اش را هد فنا و ناهود  میکارها  نی  و حسند

اش کالد  رو ایوسالتد اعمالال حسالند   کن ، از اینیی میهر لحظد از زن گیش تبرج و خودنرا

یاهال   شمار است، افزایش میاش کد هیشود و اعمال ه  و سیئدهسیار ان ک است، ناهود می
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و ه ین ترتیالب رضالا و خشالنود  خ اونال  و کرامالت و احتالرا  خالود را نالزد او و نیالز          

نن هست؟ نیا نادانی و  ده ، نیا زیان و خسرانی هاالتر ازها  ههشتی را از دست مین مت

ارزش تبالرج و خالودنرایی در   گمراهی هاالتر از نن وجود دارد؟ نیا لالذت زودگالذر و هالی   

 نی .ها  ههشتی چیز  هد شمار میمقاهل لذت دائمی ن مت

یقیناً زن خودنرا و خودنما! دنیا را هر نخرت رضایت خود را هر رضایت خ اونال  کالد   

هالا  ههشالتی   شرمی را هر لالذت ن مالت  تبرج و هی دهن ۀ اوست و لذتنفری گار و روز 

﴿مق   داشتد است. و هد حق های  گفت کد جاهل، دشمن خالودش اسالت.              

               ﴾ [ :10فصلت .]«خواهی  انجا  دهیال ، همانالا خ اونال  هالد     هرچد می

 .«کارها  شما نگاه است

ا هر زهان زنن ، تنها نا  تم ن رکد د  از تم ن میر این است کد افراد و جا  ت جب د

ان ارنال  کالد تبالرج و    هالا مالی  نورن . ننکد از م نا  نن سر درنمیکنن ، در حالیجار  می

فکر  است و هالر ایالن   و نشان  دانش و ایشرفت و روشنخودنرایی مقتضا  تم ن ف لی 

شتد است و ها این تمال ن سالازگار نیسالت و از    ها  قرون گذاعتقادن  کد اوشش از سنت

کرده ه ور اسالت کالد اوشالش و سالران از  داشالتد      شأن و مقا  ی  زن متم ن و تحصیل

و را مالتهم هالد جهالل و نالادانی و     نورد و اهاش ، زیرا این کالار شخصالیت او را االایین مالی    

 کن .مان گی میعقب

اوشی ه کد تنها هد خاطر  کد حقیقت عکس نن است، زیرا ی  هانو  ها وقار ودر حالی

کن ، زنی است کد نسالبت هالد دیالنش شالناخت     تقلی  از دیگران و یا وراثت این کار را می

کامل دارد و از اروردگار و موالیش هراس و واهمد دارد و شناخت دین و ترس و واهمد 

 فکر  و تم ن است.ترین علم، روشناز خ اون ، هزرگ

کن  کد حیا و نهرو را نشناختد است و نسالبت  می خرد، ها عملش ثاهتزن خودنرا  هی

کالد شالناخت دارد و لالیکن هالر مخالفالت از      و اروردگارش نانگالاه اسالت، یالا ایالن     هد دین

ها  خ اون ، ورزد و ع   شناخت دین و جرأت انجا  حرا دستورها  خ اون  اصرار می
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ر  و مؤثرترین گمان گی و هاالترین ح  هرهریت و وحشیعامل نادانی و عقبترین هزرگ

 عامل دورافتادگی از تم ن است.

کنن ، ه ور اسالت! اگالر هالاهم هالد     میکد لباس حیا و عفت را ااره یقیناً تم ن از افراد 

شان نمیختد هود و نیز اگر هد زنال گی  گر  ها زن گیاش کد وحشیها  اولیدزن گی انسان

هالودن و  ا دیگالران در هرهنالد   ها هتمایز نن خواهیم دی  کد وجداقوا  زنگی وحشی هنگریم 

هالا هالا االر، اسالتخوان و     قی  و هن   در نداب اجتماعی و تاهی ن موها  سر و تزئین ننهی

هالا و  ها چشالم ها گونددار و تغییر رن  لبانواع طم و جواهرات رنگارن  و زرق و هرق

گالر   هاست مظاهر وحشالی ها  ناموزون و خشن است. و اینها و رقصهلن کردن ناخن

هالا  غرهالی نیالز هالا     ها  گذشتد و ه ور از تم ن و این همان چیز  است کالد ملالت  لتم

ها  شرقی تقلی گر و غافالل  ها  فراخ و سریع هد سویش سیر قهقرایی دارن  کد ملتگا 

گردان ن از هایی کد شخصیت خود را ها رو  ملتکشانن . و ساده را هم هد دنبال خود می

نن  شالون ، ها مالی و غرهی   از دست داده و تاهع و ایرت لیمات صحیح و صریح دین اسم

گر  و ند تم ن و در این میان زنان مساللمان  مان گی و ند ترقی و در وحشیهم در عقب 

ان ارن  کالد  کنن  و چنین میدین غرهی مینیز هد سرعت شروع هد تقلی  از زنان فاس  و هی

گزیال ن از حیالا و عفالت و هتال      سیستم و نظا  قرن هیستم و ایشرفت نن، مستلز  دور 

 حرمت است.

هالا علالم و   از مسائل و شئون مرهالو  هالد تمال ن   ها گویا کد خ اون  مت ال هد ان ازۀ نن

نگاهی ن ارد، گویا کد مرد  هیش از اروردگار جهانیان هد مصلحت خویش نشالنا هسالتن .   

شالوی  و  میکد هن ه و اسیر م  گیر شما زنان ش ه است، شماییه هختی هزرگی گریبانچد 

ها  شالما نمال ه   ورزی ، چد هر سر عقلها و زمین کفر میاروردگار نسماننسبت هد کتاب 

هالا تقلیال    کنی  و ها اسالتی و خالوار  از نن  است کد ها فاجران و فاس ان فسق و فجور می

ان اری  و نن کنی ؟ چگوند تقلی  و ایرو  از افراد فاس  و الاهالی را مهم میکورکوراند می

منال   گیرنال ه و قال رت  ولی نسبت هد دستورات و قوانین خ اون  انتقا داری ، رامی میرا گ
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هالد شالما دسالتور ال مالل     « مال  »کد شماری ؟ هنگامی  و نن را سب  میکنیانگار  میسهل

تالرین  کد کوچال  دهی ، ه ون اینو کمال انجا  می ده ، دستورات نن را تما ج ی   می

کد در این کار نالاهود  و ذلالت در دنیالا و    ان دهی  ولو اینفرمانی از خود نشمخالفت و نا

اختیالار و  حالق   )انسالانی( زنیهالیچ  « م »نخرت هرا  شما هاش ! ها ص ور فرمان از جانب 

ده ، از انجالا  نن  دستور میکد خ اون  مت ال در نن دستور را ن ارد ولی هنگامیانتخاب 

خ اونال  را شالنی یم ولالی اطاعالت     گوئی  کد ما دسالتور  کنی  و میمخالفت و سرایچی می

 دهیم.کنیم، ولی اهمیتی هد مخالفت اروردگارمان نمینمی

ان از را تحمل کنیم و طاقت توانیم در این گرما  طاقت فرسا اوشش و سرما نمی

  ﴿. اس نیا طاقت و توان تحمل عذاب الهی را داری ؟ کردن مرد  را ن اریممسخره 

            ﴾ [89 :ب الفو ]«تر و ار هگو: نتش دوزخ سوزان

 .«فهمی ن تر است، اگر میحرارت

کالد  انال ار  کنی و میم هستد تقلی  میکد دیگران را چشاس تو ا  خانم غافل و نادان

ت اسالت.  ا همیشد رأ  ها اکثریچد را مرد  ه انن  و هگوین ، فقط نن درست است، زیر هر

کد موج این تم ن دروغین تو را هد سو  خود کشی ه و سیل خروشان فساد و تباهی ه ان

سازد. چون تو اسیر هو  و هالوس هسالتی و از ایمالانی ضال یف و سسالت      تو را غرق می

ا . االس اگالر   هرخوردار  و نسبت هد دینت علم و نگالاهی نال ار  و از قالرنن دور مانال ه    

ات نن علم و شناخت کافی داشتی، دیگالر چیزهالایی را   نسبت هد دینت و قوانین و دستور

ینال  و هالا ارزش نبالود و دیگالر مالوج      نیافتی، هرایت خوشکد زنان دیگر را هر گرد نن می

کشانی  و تما  چیزهایی را کالد هال ون فکالر و    دینی تو را هد دنبال خود نمیاروایی و هیهی

دانالی  طور کد مینم ، همانش میارزکنی، در نظرت اوچ و هیاز دیگران تقلی  میان یشد 

هرد ولی هر چقال ر هالم کالد    جریان نب و سیل تنها خاک و خاشاک و زهالد را ها خود می

 و محکم را ن ارد.دادن و هردن اشیاء سنگین نیرومن  و خروشان هاش ، توان تکان
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تو فساد و هر ! اگر زنان دوره و زمان  ا  خانم مسلمان کد در خواب غفلت هد سر می

کنی؟ اگر زنان عصر تو در منجمب گمراهی فرو ها تقلی  میکنن ، چرا تو از ننتباهی می

را  کنی؟ نیا فرمایشات رسول اکر می ها دوستی و رفاقتان  اس چرا تو ها ننرفتد

کس گروه و قومی را دوست داشتد هاش ، ها  هر» «من أحب قوما حشر معهم»دانی نمی

ال يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس إن أحسن الناس »و «. شودها محشور مینن

ساؤوا ألكن وانوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أحسن . وإن أساؤو أسأت و

رأ  نباش . هگوی : من ها مرد  اراده و سستهیچ ی  از شما کم» «تهمسا إبوا نأن تجت

ها ه   کردن ، من نیز ه   نن کنم و اگرمن نیز نیکی می هستم، اگر مرد  نیکی کنن ،

کنم، ولی شما های  ثاهت و استوار هاشی ، اگر مرد  نیکی کنن ، شما هم نیکی کنی  و می

ال تزال اائفة من أمتي على الحق »و «. ها دور  گزینی اگر ه   کردن ، از ه   نن

من  گروهی از امت» «ذلهم حتى تقوم الساعةرين وال يضرهم من خالفهم وال من خظاه

کد در فکر نیرن  کسانی هاین  وکد مخالف ننهر حقن  و ظاهر و نشکارن ، کسانیهمیشد 

 .«ها را نخواهن  داشترسان ن هد ننها هستن  تا روز قیامت ق رت زیان و فریب نن

*** 



 

 

 پیروی و تقلید کورکورانه

مالالن از انالال ار و تصالالور نن خالالانم متبالالرج و خالالودنرا، سالالخت در شالالگفتم، او تبالالرج و 

هالا  کد اوشش او موجب نشالود کالد نگالاه   رن  مرد  شود. و تا اینکن  تا همخودنرایی می

 متوجد او هاشن  و مورد مسخره و اهانت مرد  قرار هگیرد.

جالالت  عفت و حیالا و نهرویالت خ  جا  هسی ت جب است! نیا از توجد مرد  هد تقوا و 

 کشالی؟ کال ا   لت نمالی هایت خجاگر  و لوس هاز ها هد قرطیکشی ولی از توجد ننمی

کد ها ادب و ها وقار در میان مرد  ظالاهر شالو  یالا هالا     کشی ن دارد، اینی  هیشتر خجالت

ز خ اون  خجالت نهرویی؟ چطور از نشکارکردن فسق و فجور و نافرمانی اشرمی و هیهی

هلکالد چطالور    کشی؟کنی خجالت میکد ایمان و تقوایت را نشکار میکشی ولی وقتینمی

کالد  و شرافتیکد ها وقار و اوشش اسممیت نسبت هد زنان دیگر دار  ی هد امتیاز تواننمی

 ا  هد خود هبالی و افتخار کنی؟از نداب و قوانین اسم  کسب کرده

کشی نورد، خجالت میکد هزرگی و شرافت را هرایت هد ارمغان میشگفتا! تو از چیز 

همراه دارد شرمسالار و خجالول نیسالتی،     کد استی و فرومایگی را هرا  تو هدولی از چیز 

 کنی؟!هلکد افتخار هم می

کد رو ، تا اینها را میه و راه ننخواران ایرو  کردز فاسقان و دزدان و مشروب نیا ا

کالاران تالو را تحقیالر    کنی تا ظالالمین و سالتم  ها تو را مسخره نکنن ؟ نیا ظلم و ستم مینن

دهالی،  انجالا  مالی   ا  کارها  خوب و اسن ی هنکنن ؟ نیا کارها  ه  و ناشایست را هد ج

کد افراد فاس  و الاهالی ها دی ۀ تمسخر هد تو ننگرن  و سرزنشالت نکننال ؟   تنها هد این دلیل

دار ؟ از خ اونال  مقال   مالی    هالا را هالر رضالایت و خشالنود     نیا رضایت و خشنود  نن

و سالالیان دراز   انال   دور اوشش و حیالا را ن یال ه  ها  خیلی کد این مرد  از زمانننجائی

رو هد تو هالا  ان ، از ایناست کد دستورات اسم  و نداب و رسو  نن را هد فراموشی سپرده
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هالا  نگرن . اس تو ا  هانو  هزرگوار و محتر ، ننچد را کالد نن دی ۀ حقارت و شگفتی می

ی ش ه را هد یادشان نور و الگالو  خالوه  ان ، هیاموز و مسائل فراموشان  و نشناختدن انستد

ها  تاری  ها  خوب نلود و قلبها  گمراه و غافل و چراغ تاهناکی هرا  چشمهرا  زن

هاش و هد ادب و وقار و متانت خودت افتخالار و مباهالات کالن و از نالور تقالو  و عفالت       

خوشحال و سرافراز هاش، چون تو در قل  س ادت و کرامتی و در اوج افتخار  اسممیت 

در درک اسفل هستن . تو از افراد مؤمن و شایستد ایالرو    ها هد خاطر نادانی و جهلو نن

کالد   اس تو های  ها مقا  هلن مرتب  کنن ،ها از افراد گمراه و گناهکار ایرو  میکنی و ننمی

همیالت  هالا ا نمیالز نن ها  مسالخره هد نگاهها هنگر  و دار ، ها دی ۀ حقارت و استی هد نن

 :های  هگویی ن هی و طبق فرمایش حضرت نوح

﴿                              

            ﴾  :کنی ، اس ما هم اگر ما را مسخره می»[ 71 -78]هود

دانست کد  کنی  اس هد زود  خواهی ا مسخره میطور کد شما ما رکنیم همانشما را مسخره می

 .«شودنی  و عذاب دائم شامل حال او میمی عذاب خوارکنن ه هرا  کی

یقیناً عفت و حیا و وقار و متانت مانع زیبایی و هرازن گی نیست و موجالب خالوار  و   

شالود و  شخصیتی نیست، هلکد این تبرج و خودنرایی است کالد هاعال  مسالخرگی مالی    هی

هرد و گاهی وقار و متانت و شر  و حیا از چنالان زیبالایی   و هرازن گی را از هین می زیبایی

 هرخوردار است کد تبرج و خودنمایی را یارا  مقاهلد و همسانی ها نن نیست.

ننچد کد موجب خشم و نفرت است، این است کد زن خودنرا و متبرج، زن مسلمان و 

هایش است، هودن ناخن ها و هلن رن  نمیز کن . گویی ارزش زن هد ها حیا را مسخره می

اروا و خودسر  کد ایالرو  شود کد زن هیند هد کمال عقل و تقو  و ادهش و نتیجد این می

زنان فاس  و نانگاه ااریس است، زن ها تقوا و ارهیزگار  را کد ایرو زنان ها ایمان ایالامبر  

ند هد ح   رسالی ه اسالت کالد    در این عصر و زمااست، مسخره کن . اس نیا کفر و نادانی 
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حیالایی تقالوا را و   هاطل هد حق و جنون و دیوانگی هد عقل و ش ور هخن ن  و فسالاد و هالی  

 نهرویی عفت و حیا را مسخره کن ؟!هی

کنن ه و از خود راضی صبر کرده و عجلد ن اشتد هاشی ، ولی اگر شما زنان مسخره

خن ی ، فردا هد شما ها میهد ننکد امروز ها هم خواه  رسی  و کسانیوهت ننقط اً ن

 ﴿کنن گان فردا هاش  خواهن  خن ی  و ایروز  از نن کسی است کد از مسخره  

                                  

                                   

                            

       ﴾  :کد مجرمان و ه کاران اهل ایمان را هد درستی»[ 76 -31]المطففین

گذشتن ، هد چشم ط ن و استهزاء کد از کنارشان میخن ی ن  و هنگامیکردن  و میمی مسخره

گشتن  و ها دی ن می گشتن  ها خن ه و نیشخن  هازکد نزد کسان خود هاز مینگریستن  و وقتیمی

کد ننان هد نگهبانی از اهل ایمان اینان هد حقیقت گمراهن ، در حالیگفتن  کد اهل ایمان می

کد هر رو  کنن  در حالیکافران را مسخره میگمارده نش ه هودن ، اس امروز هم اهل ایمان، 

 .«شون ؟یان  ااداش داده منگرن ، نیا کافران هد ننچد کد انجا  دادهها میتخت

کالردن  شالان و عرضالد  ان ارن  کد خالودنرایی و تبالرج دختالران   ه ضی ا ر و مادرها می

رو دختران خود را شود کد زودتر ازدواج کنن ، از اینشان سبب میها  تن و ان ا زیبائی

طور کد تالاجر کالاال  خالود را هالرا  فالروش هالد       همانگذارن ، در م رض دی  همگان می

کد خواهان ازدواج ها چنین دختر  اسالت،  یها متوجد نیستن  کسننگذارد، ولی تماشا می

رشالان از  شال ن دخت  فقط هد خاطر حسن و جمال او و هد خاطر غن  و دالل اوست و دور

دان . االس  ش ن او از نداب و رسو  اسممی را زشت نمیحیا و عفت و اوشش و خارج 

گردد تا ههرۀ زیبا و عریان می ران و هلهوسی است کد هد دنبال جسماو مرد فاس  و شهوت

جنسی هبرد و در جستجو  قلب سلیم و ها تقوا نیست تا خوشالبخت و سال ادتمن  شالود،    

 اس هرگز چنین مرد  همسر صالح و نیکوکار  نخواه  هود.
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وقار و متانت و هد خاطر تقالوا  دخترشالان، خواهالان ازدواج هالا     کد هد خاطر اما مرد 

هد ت جب وا داشتد است، اس چنین مرد  مساللمان و هالا   اوست و حیا و دین اریش او را 

دیانت است و همسر  صالح و نیکوکار خواه  هود. و هیچ خوشبختی و سال ادتی هال ون   

 تقوا و دین نخواه  هود.

اس تقوا  الهی اساس و اای  استقامت و اای ار  است و استقامت و اای ار  اسالاس  

اون  هترس ، از غیر او هراسی نخواهال   کد از خ اای  س ادت و خوشبختی است و کسی و

 داشت.

هالا را  اس دختران خود را هد ازدواج مردان ها تقوا و ارهیزگار در هیاوریال  کالد اگالر نن   

ها را دوست ن اشتد هاشن  ها ارزش و احترا  هگذارن  و اگر نندوست داشتد هاشن ، هد نن

 ها ظلم و ستم نکنن .هد نن

هرگاه نیالاز  صفت درنوری ، ران و حیوانج مردان شهوتمبادا دختران خود را هد ازدوا

دورشالان  ها ههره هردن ، مانن  ی  تکد استخوان جنسی خودشان را هر نوردن  و از ه ن نن

از  کالد کمتالرین تالرس و واهمال     حیا و شرمی داشتد هاشن  و یا اینکد ان ازن ، ه ون اینهی

گیالر  جنسالی ن ارنال  و    تع و ههالره خ اون  داشتد هاشن ، زیرا چنین مردانی ه فی جز تم

 فهمن .م نا  س ادت انسانی را نمی

کنی کد ی  زن خودنرا و متبرج فقط هد کد خود را چنین توجید میو تو ا  خانمی

کن  و تنها هد خاطر اطاعت از نرایش و خودنرایی میخاطر جلب رضایت شوهرش 

نزد  هاکد این دلیل تراشی ان ار شود، نیا میفرمان او از منزل ها نرایش خارج می

هاطل  ها  تو ها این سخن رسول اکر اندکد عذر و ههخ اون  سود  دارد اس از این

اطاعت مخلوق در م صیت خالق روا » «في معصية الخالقال ااعة لمخلوق »ش ه است 

و « جایز نیستاطاعت جز در کار نیکو و اسن ی ه » «ال ااعة إال في معروف»و « نیست

﴿فرموده است:  خ اون                        ﴾ 

 .«ا  اهل ایمان، خ اون  و رسول و اولواالمر کد از شما هستن  را اطاعت کنی »[. 91]النساء:
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طاعالت خال ا و رسالولش    تالر از ا واجب« الواالمر»اس نیا م نایش این است کد اطاعت 

هن و توانی خشم و غضب خ اون  را در قبال رضایت شوهر فاس  و هیاست؟ چگوند می

اهمد سزاوارترن ؟ نیا چنالین  هار هرانگیز ؟ اس ک ا  ی  از نن دو در اطاعت و ترس و و

ده  و خودش نیز شالر  و حیالا و غیالرت    شرمی دستور میکد تو را هد فساد و هیشوهر 

 ه خواه  توانست تو را و خودش را از عذاب دوزخ نجات دهال ؟ نیالا تالو    ن ارد، در نین

کد مبادا شوهرت تو را رها کن  و سراغ زن دیگر  کنی تنها از ترس اینو تباهی می فساد

ات محرو  همانی؟ نیا این رود و یا طمقت ده  و تو از فرزن انت و س ادت و خوشبختی

تالر از سال ادت اهال   و    تر و هزرگدگی مهمموقت و زودگذر خانواس ادت و خوشبختی 

کننال ه چیسالت و تالا چالد      همیشگی در ههشت است؟ مگر نن س ادت موهومی و ته یال  

ست زنالی  کد محال افهمی  تو عاقل و مؤمن هود ، می ان ازه ارزش دارد؟ و چد هسا اگر

کد فاقال  هرگونالد صالفات مردانگالی اسالت و از دسالتورات       ها داشتن چنین شوهر فاس  

غافل است و هد طور نشکارا و علنی از دین و اخمق اسالممی خالارج شال ه    دگارش ارور

 است، س ادتمن  و خوشبخت گردد.

نر ، اگر ایمان حقیقی داشتی، هیچ وقت ها چنین شوهر  احساس س ادت و 

کرد ، هلکد احساس ه هختی و ناامی   رفتن نن را دار ، نمیخوشبختی را کد هیم از هین

  رهایی از این ه هختی را داشی و دیگر طاقت و توان تحمل نن را کرد  و نرزومی

ن اشتی، زیرا محال است کد ی  روح ااک و مطهر ها ی  روح ناااک و خبی  منسجم 

گردد و در هم نمیزد و محال است کد مؤمن فرد فاس  و منافقی را دوست ه ارد و هد او 

طور کد وشبختی کن  و همانعشق هورزد و از م اشرت ها او لذت هبرد و احساس خ

  ﴿خ اون  مت ال فرموده است:                    

                                        

                                   



 خودآرائی زن از دیدگاه قرآن  34

                        ﴾ [33: ل الح اأ ]

را کد ایمان هد خ اون  و روز نخرت دارن  چنین نخواهی یافت کد ها دشمنان هرگز مردمی »

ها هاشن ، هر خ ا و رسولش دوستی هکنن ، اگر چد ا ران یا فرزن ان یا هرادران و یا خویشان نن

تائی  کرده است و ها را ها نور ایمان قرار داده ش ه است و خ اون  ها نور الهی ننها  نندل

ها را هد ههشتی رواند کن  کد نهرها از زیر نن جار  است و در نن جاودان خواهن  هود، نن

خ اون  هستن ، ه انی  ها نیز از خ اون  خشنود هاشن ، ایشان حزب ها خشنود و ننخ اون  از نن

 .«کد حزب خ اون  رستگارن 

*** 



 

 

 ، زشت، زیبا( حرام استتبرج و خودآرایی بر همۀ زنان )جوان، پیر

ان ارن ، هنالوز در  ها میشیطان طور  زنان خودنرا و متبرج را فریب داده است کد نن

سالن هسالتن  و هنالوز    هرن  و مانن  شکوف  ههار ، کوچ  و کالم عنفوان جوانی هد سر می

 متانت هرخوردار شون .وقت نن نرسی ه است کد اوشش داشتد و از وقار و 

ی و زینت ا  اوشانی ن ایر  و فرسودگی و ند هرا  اوشانی ن زیبایگویا سران از را هر

﴿ده  کد خ اون  مت ال عکس نن را فرمان میان ، در حالیقرار داده     

                          

             ﴾  :ازدواج زنان هاز نشستد کد امی  »[ 60]النور

ان  و قص  خودنمایی ن ارن ، جام  کد خود را هد زیور  نیاراستدن ارن  هاکی نیست در حالی

کنن  هر ایشان ههتر است و خ اون  شنوا و دانا خویش هد زمین نهن  و اگر از این نیز خوددار  

 .«است

کردن نبود، اشکال و کد دیگر قادر هد ازدواجهرگاه زن هد سن ایر  رسی ، طور  ی نی

ایراد  هر او نیست کد ه ون هیچ زینت و خالودنرایی سالران ازش را هالردارد، زیالرا او هالا      

هالا  کن  و چشالم ی  نمیها را تحردارش قلبموها  سفی ش و ها صورت چین و چروک

این، اگر هد این صورت در هین مرد  ظاهر شالود   هر کن . هنارا مجذوب و مفتون خود نمی

گالر  و فریفتگالی دارد.   کد زن جوان و زیبا است، فتندرسان . ولی وقتیضرر و زیانی نمی

 اس هر او واجب است کد زیبایی و شاداهی و جوانی خود را از چشمان ناااکان و فاس ان

شان هد زیبایی کردن چشمانکد از نگاه مردان مؤمن و ارهیزگار  هپوشان  و نیز از چشمان

داننال   ترسن  و میکشن  از خ اون  میها حمل نیست، رن  و عذاب میکد هر ننو جمالی

کالد نن را  ان ازد مگالر ایالن  هزرگ، از قلم نمیکد خ اون  هیچ گناهی را چد کوچ  و چد 

 حساب کرده هاش .
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ها گذشتد است، مالرد  هالد   ان ارن  کد چون سن و سالی از ننها میدیگر از خانم ع ۀ

زننال  و هالا نرایالش و انالواع     کن  و از طرف دیگر خودشان را هد جوانی مالی ها نگاه نمینن

هایی را کد روزگار هر سالر و صالورت   کنن  خراهینراین  و س ی میمینالت خود را زینت

کالد خ اونال  مت الال    کننال . در صالورتی  د نحو  اصمح و ت میالر  ها وارد نورده است، هنن

ایرزنان را از خودنمایی و اظهار زینت نهی فرموده است و نن هالد خالاطر حکمالت عظالیم     

سالگی و هیشتر از نن تا ح ود   60و حتی  90الهی است، زیرا هستن  زنانی کد در سن 

اگر چنین زنانی نرایش کنن   کنن ، حالزیبایی و شاداهی و هرازن گی خودشان را حفظ می

نمیز  کننال  و سال ی   شان را رن و ان امشان را ترمیم کنن  و موها ها  صورت و عیب

هیننال ،  هالا را مالی  گوند زنکد اینیبا و هرازن ه جلوه دهن ، افراد کنن  کد خود را خانمی ز

 کنن .شان تصور میتر از سن حقیقیها را خیلی کمسن نن

هد جا  نشالکارکردن مالو  سالفی  و    شود کد ر شامل ایرزنانی نمیهمچنین حکم مزهو

کنن  کد ط م  خوهی هرا  لالذت  نکردن دی گان مرد ، کار  میصورت چروکی ه و جلب

هرا  مردان هم سن و سال خالود هاشالن  و ایالن     ی هرخی چشمان هاشن  و نیز فتن و کامیاه

رد و زنان را ها ایالن عبالارت   داچیز  است کد خ اون  خشم و نفرت خود از نن اعم  می

﴿         ﴾ کن .از نن کار نهی می 

زده شود و کد نرزو دارد هر هینن ۀ از دی نش شگفتهمچنین از نظر خ اون  نیت زنی

الیال  و  هالرد،  نین  لذت میها ها تماشا  زیبایی و شاداهی او از ح قد درمیچشمکد از این

نلود است و اسم  نن را نهی کرده اسالت. همچنالین عمالل    این نیت گناه منفور است، زیرا

ترین هرا  انجا  هزرگ و وقار ه ور است کد گاهی زمین نااسن   است کد از شر  و حیا 

 شود.گناهان می

ان ارن  کد چون زشالت هسالتن ، دیال گان مالردان را جلالب      ها میدیگر  از خانم ع ۀ

گوین  و هالا کالردار خالود سالخن     اد واق ی خود سخن میها هرخمف اعتقکنن  ولی نننمی

کنن  کد زشتی خود را ها هد ح   نرایش و تزیین میسازن ، زیرا ننشان را هرمم میدروغ
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کنال ، چالرا   هالا نگالاه نمالی   ها هد راستی م تق ن  کد هرگز مرد  هد ننهپوشانن . اس اگر نن

هالا را  الت انهان کننال  و همالد نگالاه   ها و زیورنس ی دارن  کد زشتی خود را ها انواع رن 

 اوشانن ؟!متوجد خود سازن ؟ و چرا زشتی خود را ها سران از و اوشش نمی

مردان و میالل و خواسالت     کمی تأمل و ان یشد کنی! ذوق سلیق ههتر است تو ا  خانم 

کالد ه ضالی   دهنال ، در حالالی  الغر را ترجیح می ها متفاوت است، ه ضی از مردان، زناننن

دهن ، ه ضی زنان سرخ و سفی  را دوست دارنال  و ه ضالی   نان چاق را ترجیح میدیگر ز

کد تالو و امثالال   کد در میان مردان، هستن  کسانیگون را. اس مطمئن هاشدیگر زنان گن  

کد هرا  هر مظروفالی ظرفالی وجالود دارد،    ها هاش  و از ننجائیو سلیق  نن تو، مطاهق میل

کالد هالر زنالی را    ستن  مردان حریصیو را زیبا هبین . هاس چد هسا مرد  هاش  کد زشتی ت

 کد زشت هاش .کنن  ولو ایننرزو می

دان  و نفس محرو  و گرسند، شیفت  هر نوع نفس الی  و نزمن  هر ط امی را گوارا می

این، هیچ زن زشت و یا ایر  حق ن ارد کد تبرج و خودنرایی کن ، هر  هر غذایی است. هنا

 یا ایر و فرسوده هاش . چق ر کد ه قیافد و

ها  هزرگی کد در اوشش و وقار زن و نیامیختن او ها مردان نامحر  وجود چد حکمت

هرن ، ها اوشش ند تنها زیبایی اوشان ه دارد کد تنها خردمن ان و صاحبان عقل هد نن ای می

شود و نتیجتالاً زن زشالت و ه قیافالد از زشالتی خالود      شود، هلکد زشتی هم اوشان ه میمی

شالود، دیگالر   ور زیبایی خود نمالی شود و زن زیبا نیز مغرکش  و شرمن ه نمیخجالت نمی

کن  تا هد قسالمت خالود   ها  زنان دیگر نگاه نمیکد زیبا نیست هد زیبائیکد شوهر زنیاین

شالون  کالد   حسرت هخورد و هد مردان دیگر حس  هورزد، حتالی گالاهی مردانالی ایال ا مالی     

ورزن  میرسن ، عشق زیبایی هد اا  همسران خودشان نمی کد در)چنانکد گفتیم( هد زنانی

مالالی کالد   کنن  و ها دی ن هر جاز زیبایی را هبینن ، نرزویش را می و هر وقت کد نوع تازۀ

ش ن نن را دارن  و نتیجتالاً زیبالایی همسالر خالود را زشالت      فاق  نن هاشن ، هوس صاحب 

کوشن  تالا شالهوت گرسالند را    ، اس میها ن ارن هینن  و دیگر مانن  ساهق تمایلی هد ننمی
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سیر کنن  و هو  و هوس خود را ارضا نماین  و هاکی ن ارن  کد نهرو  خود و دیگران در 

خشالم و  شالود و از  و همکالت مالی  دچار ه هختی  گیرد و یا خانوادۀخطر قرار میم رض 

 .غضب الهی نیز هراسی ن ارن 

است کد خاند و خالانواده را هالد   اس تبرج و خودنرایی زن زیان فراوان و خطر هزرگی 

هایی کالد میالان   ها و ک ورتکشان  و نن  و خوار  هد دنبال دارد، چد دشمنیناهود  می

ها کد میان زنان و شوهران ایجاد دو خواهر و دو هرادر هد وجود نورده است و چد ج ائی

نافرجالا  انال  و چالد نرزوهالا را کالد هالد      ها سرگردان و نواره شال ه کرده است و فرزن ان نن

ها  مردان و زنان را نکن ه از حسرت و نه هالر جالا  گالذارده اسالت، و     کشی ه و قلبمی

 چق ر هد سو  حرا  و ترک حمل دعوت کرده است.

 ا  خانم!

ها ها و جانهپوشان و انهان دار و نفسرا کد در جوانی و شاداهیت است،  زیبایی و فتن 

نداب و اخالمق اجتمالاعی را فاسال  و ضالایع     ها را هد گمراهی مکشان و را نزار م ه و نن

هن  ح ود  نما کد اروردگارت ت یین فرمالوده اسالت و از نن تجالاوز    مکن و خود را اا 

 طور کد او دستور داده است هپوشان و نشکار مکن.خود را همانمکن و زیبایی و جمال 

بب گناه ااک و مبر  است و سدان  کد زیبائیش از هر گناهی کد میخوشا هد حال زنی

ر ن اده اسالت و موجالب حسالرت و انال وه     ها را نزاش ن دیگران نش ه است و جاننلوده

ها گوشالت تالنش را   ور نساختد است و نگاهخوردن دیگران نش ه است و شهوتی را ش لد

 ان .ها نهرو و حیایش را لطمد نزدهان  و دهاننبل ی ه

ولی اگر نن را مبتذل نمود  اگر زیبائی خودت را حفظ نمایی، س ادت و ن متی است 

کالد ایالن   ختی است. چد هسیارن  زنالان زیبالائی  و در اختیار مرد  قرار داد ، شقاوت و ه ه

رو  در خروج ها را هد فرو رفتن در منجمب تبرج و خودنرایی و زیادهشیطان زیبایی، نن

سراسیمد همد اراده و ها هیشان کرده است. ننزنی در کوچد و محلد گمراهاز خاند و ارسد

گذارن  و در هر هالز   رون  و نرایش و زیورنالت خود را در هر جایی هد نمایش میجا می
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 سازن .ها را هد سو  خود متوجد میدهن  و نگاهو محفلی جوالن می

ها خوشالبختی و سال ادت خودشالان را در    رود و ننشان از هین میولی جوانی و نشا 

 هالا دور  دهن  و از ننها رغبت نشان نمیردان هد نندهن ، دیگر مهردو سرا از دست می

کننال  و ارجالی   کرد، انکار میگیر هود و هر همد کفایت میکنن  و نن زیبائی را کد جهانمی

زدنال  و انال ا    کالد دورشالان حلقالد مالی    ارن ، حال دیگالر از نن همالد مردانالی   گذهر نن نمی

هالا را  دن  و س ی داشتن  کد دل ننکرشان را ها ی  دنیا تحسین و ستایش تماشا میزیبا 

کردن  تا عشق و عمق  خود را اهراز نماین ، کسی تسخیر کنن  و ه ایا  فراوانی تق یم می

ها نیست، چد هسا این زنان در حفظ نهرو و حیالا  خالود کوتالاهی    حاضر هد ازدواج ها نن

هالا  ردی ه و ننها سر زده هاش  کد موجب ش  و تردی  گنکرده هاشن  ولی کارهایی از نن

هن  و هار و سب  جلوه داده هاش  و نتیجتاً این هانوان ها نادانی و قصالور خالود   را زنانی هی

 دهن .شان را از دست میدنیا و نخرت

و خودنرا! چد شالو  اسالت ایالن    ه ان هد حال تو از این شیطان زیبائی، ا  خانم متبرج 

ست و در ارتگاه فسق و گمراهی ان اختد هن  و هار  کشی ه اکد تو را هد فساد و هیزیبائی

 است.

ها و روهاهان اجتماع را هد سو  تو نورده و مردان واق الی را از تالو گریالزان    اس گرگ

کد شخصیت تو را خرد و متمشی کرده و چد شو  و نافرجا  است این زیبائیکرده است، 

 نن  و فرومایگی را هرایت هد ارمغان نورده است.

ودنما! اگالر مساللمانی از خالودت    م هد خ اون  ا  خانم متبرج و خدهتو را سوگن  می

تو را ها این شکل و قیافد در میان مالردان هبینال  چالد خواهال       کد وقتی رسول اکر هپرس

  و هالا  هینال کد خ اون  هرکجا کد هاشی، تو را مالی دانیها تو چد خواه  کرد، تو می گفت و

تو راضی است؟ و تصور کن کالد انتقالامش    کد نیا از کارها تو است، اس فکر کن و هبین

 از تو چگوند خواه  هود؟

تالوانی خالود را   کنی، چگوند مالی کردن هد نادانی هر خودت ظلم می ا  تو کد ها تظاهر
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ن  از تو خشمگین است و رسالول  دانی و یقین دار  کد خ اوکد میفریب دهی، در حالی

و هیگانالد شال ه اسالت و در روز     از تو رو  گردان ه است و اسم  هرا  تو غریالب  اکر 

قیامت نیز در شمار زنان مسلمان هد حساب نخواهی نم  و هرگز داخل ههشالت نخالواهی   

 ش  و حتی هو  نن هم هد مشامت نخواه  رسی .

ي من أهل النار: قوم معهم سياا صنفان من أمت»فرموده است:  رسول اکر چنانچد 

عاريات مائالت مميالت رؤسهن  ذناب البقر يضربون بها الناس ونسا  كاسياتكأ

ن ريحها ليوجد من مسيرة ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها وإكأسمنة البخ  المائلة، 

هایی چون د  گاو دو گروه از امت من اهل دوزخن : گروهی کد شمق» «خمسمائه سنة

 شانهایی هستن  کد قسمتی از ه نزنن  و گروه دیگر خانمدارن  و مرد  را ها نن می

اوشی ه و قسمتی دیگر هرهند است کد خمی ه قامتن  و در راه رفتن هد چپ و راست 

ها وارد ههشت ها چون کوهان شتر هزرگ و ک  است. ننشون ، سرها  ننمتمایل می

ها نخواه  رسی  و قط اً هو  نن هد فاصلد اانص  سال شون  و هو  ههشت هد مشا  نننمی

 .«رس هد مشا  می

ش   و ها دستورات قرنن هد یطان را ایرو  نمود  و هد دنبال نن رواند ها  شتو گا 

مخالفت هرخاستی و از ح ود دستورات خ اون  رحمان تجاوز کرد  و هد خود جرأت 

 ﴿انجا  فساد و نافرمانی داد                     

        ﴾  :کد از خ اون  و رسولش نافرمانی کن  و هرکس»[ 91]النساء

افکن  کد در نن جاودان هاش  و همواره هرایش از ح ود نن تجاوز کن ، خ اون  او را در نتشی هی

 .«عذاهی خوارکنن ه خواه  هود

هو  و هوس  کار و نافرمان از خشم و غضب الهی هترس و هرحذر هاش.ا  زن گناه

و نرزوها  نفسانی ننچنان چشم هصیرت را از تو رهوده است کد دیگر تبرج و خودنرایی 

دانی و شیطان ننچنان اعمال ه  و ناشایست تو را خوب جلوه را گمراهی و ضملت نمی

 ﴿هینی داده است کد کارها  حرا  را حمل می                    
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           ﴾  :کد کردار زشتش هرایش زیبا نمایان شود نیا کسی»[ 8]فاطر

کس را  کن  و هرکس را هخواه  گمراه می همانا خ اون  هراس نن را نیکو خواه  یافت؟ 

کسی است کد دلی نگاه  در این نید تذکر و هش ار یقیناً هرا . «کن هخواه ، ه ایت می

دارد. اس تو ا  خانم غافل هی ار شو و سخنان خ اون  را گوش فرا ده و ها جان و دل 

ها را هپذیر و در مقاهل نن متواضع هاش و در هراهر اروردگارت سج ه و رکوع کن و نن

دست نیاز هد سو  او هردار و مانن  دوران جاهلیت اولید تبرج و خودنرایی مکن. دست از 

کد هرا  ی در ناهود  خویش دارن ، از راهیکد س ایرو کسانی مباشاین کارها هردار و 

کد وقت از دست هرود، هد سو  توهد شتاب ا ، صرف نظر کن و قبل از اینی هخود هرگز

 کن.

کردن از تبالرج و  کد دیگر توهد کد هد جایی هرسیر ، عجلد کن و هد شتاب قبل از ننن

ست، جز در سنین جوانی، نالد  ش ، زیرا توهد از این گناه اذیرفتنی نیخودنرایی دیر ش ه ها

کالد در   کد اشکال و مان ی در ن اشتن اوشش و سران از هرا  هانوان وجود نال ارد در سنی

 کردن از رو  عجز و ناتوانی است و توه  حقیقی نیست. هنااین صورت ترک گناه و توهد 

ایی کد قادر هد تبرج و خودنرد نیست مگر از زنانینرایی اذیرفتتوهد از تبرج و خوداین،  هر

ها نگذشتد است. ه ین م نا کد توهد از گناه وقتی ارزش دارد کد فرد قادر هستن  و سن نن

رود و زمان ایر  فالرا  انجا  نن گناه هاش  و نخواه  نن را انجا  ده . اس اگر جوانی ههد 

 نخواه  هود.شود و گذشت و مغفرتی هم اذیرفتد نمی رس ، توه 

*** 



 

 

 سخنی چند با مردان

حق های  گفتد شود و نصیحت شامل حال همد هاشال ، ناچالار  کالد    کد حرف از ننجایی

چن  کلمد هم ها مردان صحبت کنم، چنانچد سخن ساهقم خطاب هد زنان هود، زیالرا تنهالا   

تن ، هن  و هار  ناشی از تبرج و خالودنرایی مسالئول نیسال   کردن اجتماع و هی زنان در فاس 

ها ها مردان هاش ، زیرا علت اصاللی  ها و سخنهلکد سزاوارتر و ههتر نن هود کد تما  حرف

توس د و رواج هیمار  تبرج و خودنرایی و انتشار ضرر و زیان نن کم تالوجهی و اهمالال   

انگار ، ناشی از نالادانی  مردان نسبت هد مسئولیتی است کد در قبال زنان دارن  و این سهل

هالا  روانالی،   ها هد نادانی در قبال ت ه   اسالت کالد نسالبت هالد جنبالد     دن ننو یا تظاهرکر

اال ر، شالوهر و یالا     -کد در خانواده دارن ها ها هر نقشیدارن ، ننعقمنی و جسمانی زنان 

هاشالن ،  قیم و سرارست زنان هستن  و مکلف هد نگه ار  و محافظت از ننان مالی  -هرادر

همال   » «كلكرم راع وكلكرم مسر ول عرن رعيتره»فرموده اسالت:   طور کد رسول اکر همان

 «.شما همانن  چواانی هستی  کد مسئولیت گل  خود را داشتد هاش 

ها و هد دین و دنیا مردان های  هد تهذیب و ترهیت زنان هپردازن  و هد اخمق و رفتار نن

طور کد خ اون  مت ال فرموده است: ها توجد کامل داشتد هاشن . همانو نخرت نن

﴿       ﴾  :ها های  نن .«مردان قیم و سرارست زنان هستن »[ 71]النساء

مراقب اعمال و کردار و تقو  و ادب زنان هاشن ، چنانچد خ اون  دستور شان داده است 

﴿                ﴾ :و »[ 71]النساء

گاه از ننان ها را نصیحت کنی  و در خواباگر از مخالفت و نافرمانی زنان هیمناک هستی ، های  نن

 .«شان کنی دور  کنی  و تنبید

کشالان  فسالاد و   کد زنالان را هالد فسالاد و گمراهالی مالی     این، های  گفت تنها عاملی هر هنا

شالان و نسالبت هالد ت هال اتی     انگار  ننان نسبت هد دینگمراهی مردان و گستاخی و سهل
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 است کد های  هد عنوان ی  مرد یا ی  ا ر و یا ی  همسر دارا هاشن .

تنها هد وسیل  اال ر یالا شالوهر    کد هد سو  فساد کشی ه ش ه است، اس هر زن فاس  

 فاس  او هوده است کد اروردگارش را نشناختد و از راه راست منحرف گردی ه و نشالکارا 

اراده و ناتوانی است دین اسم  و اخمق اسممی را نادی ه گرفتد است. یا ا ر و شوهر هی

کد غرور و غیرت مردانگی را از دست داده اسالت، سسالت ایمالان و غافالل از دسالتورات      

 اهمیت است.خ اون  هوده و نسبت هد گناهانش هی

هالا را هالد   ی خالود نن شالان هالا گمراهال   کد ا راندی ه و ه هختیچد هسیارن  دختران ستم

ان  و در نتیجالد هالا گالذر عمرشالان     ها را تغذید کردهان  و ها فساد خود ننگمراهی کشان ه

کالد چشالم هالد جهالان     انال ، زیالرا از زمالانی   حیا هالار نمال ه  دین و هن  و هار و هیچنان هیهم

ان  و هالا کسالی جالز شالیطان صالفات      هار یافتدان  خود را در محیطی است و نکبتگشوده

هالا را در  شالان نن ان ، سپس هد هنگا  ازدواج اال ران گمالراه  رت و رفت و نم  نکردهم اش

این، ایالن دختالران قرهالانی فسالاد      هر ان ازن . هناتر از خود میدامن مردان فاس تر و گمراه

زننال  و  ها در گرداب گمراهی دسالت و االا مالی   شون  و مانن  ننشان میا ران و شوهران

 شون .میها روان  جهنم همراه نن

کد در اثالر ضال ف و سسالتی اراده در     چاره و هخت هر گشت و چد هسیارن  دختران هی

ها خیالال  ان ، ننان ، هد ه هختی و گرفتار  کشان ه ش هشان کد هن ۀ هواها  نفسانیا ران

گیرنال  و قالرنن تالموت    خوانن ، روزه مالی کنن  کد هد خ ا و قرنن ایمان دارن ، نماز میمی

کنن ، زیرا هد تبرج اوشی میشناسن  و ند از منکر  چشملیکن ند م روفی را میکنن  و می

شالمارن  و  ورزن  و شالر  و حیالا و وقالار زن را زشالت و الیال  مالی      و خودنرایی عشق می

 دانن .کنن  و نن را دست و ااگیر میاوشش هرا  او را مسخره می

من  ان از نزاد  و ههرهشود کد دختران عزیزشها اوشش زن موجب میهد اعتقاد نن

ها را انگیزشان در سنین جوانی و شاداهی محرو  همانن ، از این رو ننش ن از زیبائی فتند

رحماند ننان را هد نافرمانی از خ اون  فرا کنن  و هیتبرج و خودنرایی تشویق میهد 
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خ اون  این فرمان کد دهن ، در حالیو غضب خ اون  نمی خوانن  و اهمیتی هد خشممی

 ﴿فرمای : خوانن  کد میرا مکرر در قرنن می              ﴾ 

شان هستن ، عمقد و ها اسیر هو  و هوسن  و شیفت  دخترانو علتش این است کد نن

ا رهورده است، نتیجتاً ها رها گرفتد و عقل و دل ننها چشم هصیرت را از ننمحبت هد نن

و  کنن  و خودشان نیز از دستورات اروردگارشان سرایچیشان را گمراه میدختران

ارزش است کد این نوع دوستی و محبت چد اوچ و هیکنن ، و هد راستینافرمانی می

﴿                            ﴾ [ 38فال:]األن

 .«تان فتند هستن گمان اموال و فرزن انهی»

کالد دختالرش اوشالش داشالتد هاشال       کنم، او از ایالن ر مهرهان ت جب میاز رفتار این ا 

سوزان  ولی از خشم و غضب خ اون  منالتقم  هودن او دل میشود و هد اوشی هناراحت می

کد شیفت  زیبائی دختالرش اسالت و هالا    م از ا ر مغرور ن ارد و در شگفت و جبار هر او هیم

کنال   هالال  و افتخالار مالی   کد هالد خالود مالی   نگرد و در حالیشادمانی هد او میو خوشحالی 

دارد و طاقت ن ارد کالد نزاد  دختالرش را در   دخترش را هد هر چشم نامحرمی تق یم می

جمالال او را در گالور    زن ان شر  و حیا و وقار و متانت حبس و زن انی کنال  و زیبالائی و  

انال ارد کالد خ اونال     کن  و میاوشش دفن کن ، گویی ها این عمل هر خ اون  اعتراض می

کن ، خبیر انتقاد مینسبت هد دخترش ظلم کرده است و از سنت و شیوۀ خ اون  حکیم و 

کد خ اون  خطا کرده و تصرف و مالکیت ناروایی داشتد است کد هر زن حکم ها این گمان

 سختی داده است. عذاب و

ولی اگر این فرد هد راستی مؤمن هود، هیچگاه در مقاهل دستورات مولی و نفری گارش 

﴿ورزی  ها مخالفت نمیکرد و ها ننایستادگی نمی               

                             ﴾ [ :99النور ]

ها حکم کن  شون ، تا خ اون  میان ننکد هد سو  خ اون  و رسولش دعوت میسخن مؤمنانی»

 .«کنیم و ننانن  رستگارانچنین است کد ما حکم خ اون  را شنی یم و اطاعت می
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زد و از دستورات ود، خود را هد نادانی نمیو اگر چنین انسانی مؤمن واق ی ه

گشت، چنانچد من  میو ان  و ان رز ههره ش  و حتماً از تذکراروردگارش غافل نمی

﴿خ اون  مت ال فرموده است             ﴾  :[ 99]الذاریات

 .«و یادنور  مؤمنان را نفع و فای ه رسان  یادنور هاش و ان  و ان رز ده، زیرا تذکر»

ان ار  هد قرنن ایمان کد میهد خ اون  هد من هگو تو ا  ا ر  دهمتو را سوگن  می

دار ، نیا از تقو  و ایمان است کد دستور خ اون  را نسبت هد اوشش و وقار زن ه انی 

از گناه و نافرمانی و ه   از تبرج و خودنرائی دخترت عصبانی و ناراحت نشو  و او را 

ش ن دخترت در م رض خشم هاز ن ار ؟ نیا از دوستی و محبت است کد نسبت هد واقع

ها  تفاوت هاشی و هد نن اهمیت ن هی و هرا  نجات او از چنگالو کیفر خ اون  هی

﴿ا  شیاطین تمش نکنی. نیا سخن خ اون  را نشنی ه             

         ﴾  :تان را از ا  اهل ایمان! خود و خانوادۀ»[ 6]التحریم

 .«کد هیزمش مرد  و سن  است، نگه اری نتشی

کد در ترهیت دخترت، در ترهیت مذهبی او کوتالاهی و  و تو ا  ا ر سنگ ل های  ه انی

هالا   ها و لذتهد خواستدکد اد ، در حالیدت اه یش اهمیت ن غفلت ورزی   و هد س ا

ها  هیگاند و نداب و رسو  غرهی نمود  زهانکرد  و س ی میاو ش ی اً توجد میدنیو  

را هد او هیاموز  و در م ارس نزادش گذارد  تا منحرف شود و چیز  هیاموزد کالد هالیچ   

عفتی و ن اشالتن  شود کد هد سو  هی سود و منف تی هرایش ن ارد و دست هد دامن مکاتبی

کنن  و فریب عقای  و افکار م عیان نزاد  زن و یالا  اوشش و نیز فسق و فجور دعوت می

ههتر هگوئیم م عیان گمراهی زن را هخورد کد او را ها زنجیرها  جهل و نالادانی و گنالاه و   

 کشن .نافرمانی در هن  می

کالد هالر علیالد    ن زمانها  نویخم فلسفد ها  تاری  و ار ایچ وو تو دخترت را در راه

هالا  لغالزان هالر سالر راه اطاعالت خ اونال  و اجالرا         چالون سالن   ان  و همادیان هرخاستد

 ان ، هد گمراهی کشان  .دستورات قرنن قرار گرفتد
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کد هری  موجب ه هختی دیگر  ش  و هد ناچار اس وا  هر حال چنین دختر و ا ر 

   دادگر و حساهرس قرار خواهن  گرفت.ایشگاه فرمانروادر روز قیامت در 

کننال  مساللمانن  و مالرد هسالتن ، زنالان و      کد گمالان مالی  چد هسیارن  شوهران و ا رانی

هالا نیمالد عریالان و    کالد نن کننال  در حالالی  و مجالس همراهی می شان را در محفلدختران

تکان دهن  شان را ها  ه نرون  کد هرنم گیاروا راه میشرماند و هیقی ن  و طور  هیهی

هد حرکت  کدکنن  تا ها زیبائی خاصین رها میهایشاشان را هر رو  گردن و شاندو موها 

کد در میان چیزها  ظریف و زیبا تنها همسران و دختران خود درنی ، چنین مردانی از این

گین نیستن ، هلکد از حیرت و شگفتی دی گان در ان ، شر را هرا  ه ید هد دیگران هرگزی ه

کنن  کد هالا چنالین   هالن  و افتخار میها خوشحال و شادمانن  و هد خود میمقاهل زیبائی نن

انال  کالد زیبالائی و    ان  و یا چنین دختران زیبائی را هد وجالود نورده زن زیبائی ازدواج کرده

انال   ها خیره ش هکد هد سو  ننن را مبهوت کرده است و هد چشمانیها دی گاجذاهیت نن

ها هستن  و هد جو  ننهایی کد در جستان  و هد نگاهها رواندیی کد هد دنبال ننهاو هد ق  

 دهن .شنون ، اهمیت نمیها میکد ننسخنان زشتی

هالا چالد چیالز را از دسالت     ناک! مردان را چد ش ه است و ننفریاد از این مصیبت هول

را! االس هال ون شال      هودن تنها نمالا  نن را دارنال  و نالد مردانگالی نن     ان  کد از مردداده

کد در ص ا  خشن و ریش و سبیل هاش ، در شخصالیت واال، همالت،   از این مردانگی قبل

 غیرت، و عظمت و غرور است.

ها  اسالت و  کد هد چشم -کنیکد ادعا  مردانگی میا  کسی -نیا این مردانگی است

هالا و  زیبالائی دهی تا جسارت کنن  و هد ه ن زن و دخترانت نگاه کنن  و از الی  اجازه می

است کد همگان را هالد سالو     ها ولیم برن ، گویی زیبایی ننها لذت هانگیز نناعضا  فتند

کالد  مردان دیگر مشاع است و ایش از ننا  یا گویی این زیبائی میان تو و نن دعوت کرده

 هاست.هرا  تو حمل هاش ، حملی مشترک هرا  نن
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و خصوصی تالو سالر در هیالاورد و یالا     ی کد شخص هخواه  از مسائل انهانچطور وقتی

 کالد کسالی راز  از اسالرار   شالو  و از ایالن  خشمگین و عصالبانی مالی  دخالتی داشتد هاش ، 

تالر و  کشی ولی نیا در ننجا امر  خصوصالی جالت میات را فاش و هرمم سازد. خزن گی

 ها  همسر و دخترانت هست؟تر از حفظ و نگه ار  ه نمق ستر و راز  مهم

ای  تا همسران و هایتان نم ه است کد راضی ش هعقل، چد هر سر ا  مسلمانان

﴿ها هاشی  گر ننتان فسق و فجور کنن  و شما هم نظارهتان ایش رو دختران      

             ﴾  : ها کور اس همانا چشم»[ 16]الح

همانا ناموس شما جان و روح شماست و  .«هاست کور استهایی کد در سیندت ولی دلنیس

 کنی ؟!ای ، نیا اس ان یشد و ت قل نمیقط اً شما در نن کوتاهی و غفلت کرده

هالا و  انال  مگالر هالا تشالویق    ا  مسلمانان، زنان شما تالا هالد ایالن حال  از فسالاد نرسالی ه      

دهیال  غافالل نیسالت، خ اونال  شالما را        مالی ها  شما و خ اون  از ننچد کد انجاتحری 

هایتان ت یین کرده است تا هد ههترین صورت سرارستی کنی  ولی سرارست و مسئول خانم

هالا  خالود هال  عمالل کردیال ، نیالا رعایالت تقالو  را         انگار هن  و هار  و سهلشما ها هی

 کنی ؟!نمی

دادن  و از هش اراهمال و کوتاهی کردی  شما در مسئولیت و سرارستی  !ا  مسلمانان

غفلت ورزی ی  و در گمراهی و انحراف جرأت دادی  و تشویق کردی  و مرتکب خطا 

کشانی ، ولی نن را درک ش ی  و شما کسی جز خودتان را هد همکت و ناهود  نمی

کنی  و هد خشم و کیفرش کنی . همانا شما هر اروردگار خود تمرد و سرکشی مینمی

ان ازی . اس نیا را ها دستان خود در همکت و ه هختی می دهی  و خودتاناهمیت نمی

 ﴿ داری !!دست از این کارها هر نمی                

         ﴾  :چون تقوا ایشگان را از شیطان وسوسد و »[ 309]األعراف
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د  خ اون  را هد یاد نورن  و همان لحظد هصیرت و هینائی هد دست ه ل رس ، همان خیالی

 .«نورن 

ا  مسلمانان خ اون  را از نظر دور ن اری  و از او هترسی  و ها این سخن خ اون  

﴿       ﴾ ن  در راهطد ها کد خ اونسبت هد تکالیف و وظایفی

 هایتان هد عه ۀ شما گذارده است، کوتاهی نکنی .و سرارستی امور خانمنگه ار  

ترین تکلیفی را کالد خ اونال  هالر عهال ۀ شالما نهالاده اسالت ادا کنیال  و از         هیائی  مق س

خ اون  شما را هد نگهال ار  نن مالأمور کالرده اسالت     کد ترین امانتیترین و ها ارزشنفیس

 مواظبت و مراقبت کنی .

هالا هشال ار داده و فرمالوده    تان در قبال ننهد مسئولیترا نسبت  نیز شما رسول اکر 

اس هر ا ر  در هارۀ دخترش مورد سؤال » «كلكم راع وكلكم مس ول عرن رعيتره»است: 

چنانکد هر مرد  «. گیردگیرد و هر شوهر  در هارۀ همسرش مورد سؤال قرار میقرار می

گیالرد و هالر مساللمانی در    قرار می مورد سؤال و هازخواستها و فرزن انش در مورد خانم

هارۀ ننچد کد خ اون  او را نسبت هد نن مکلف نمالوده اسالت و نن را در دسالت او و زیالر     

نفوذ قرار داده است و سرارستی و اختیارش را هد او وا گذارده است، مالورد سالؤال قالرار    

 گیرد.می

و اهمالال  انگار  کن ، نتیج  این کوتاهی اس هرکس در مسئولیت خود سستی و سهل

اهات خود نجات نخواه  یافت هن  و هار  از عواقب اشتبرا خواه  دی ، هیچ شخص هی

کد قصور و کوتالاهی نمالوده   از ح  اعت ال خارج ش ه و نیز کسیکد افرا  کرده و و کسی

کد دستور خ اونال  را هالد مسالخره هگیالرد و     تقصیرش در امان نخواه  هود و کسیاز کیفر 

انتقا  و قصاصش در دنیا و نخرت سب  شمارد، قادر هد گریالز  خشم و غضب خ اون  را 

 نخواه  هود.

شای  کد رستگار شوی  و همواره اس ا  مؤمنان! همگی هد درگاه خ اون  توهد کنی ، 

﴿این نی  کریمد را هد یاد داشتد هاشی  و خود را در این هاره هد غفلت و نادانی نزنی    
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              ﴾  :ها  و هد زنان مؤمن هگو چشم»[ 79]النور

شان را حفظ کنن ، و زینت خود را نشکار امحر ( فرو گیرن ، و شرمگاهخود را )از نگاه هد ن

ها  خود را هر نکنن ؛ جز ننچد از نن کد )طب اً خودش( نمایان است، و های  )اطراف( مقن د

یشان هیفکنن  )تا چهره و گردن و سیند ها نن اوشی ه گردد( و زینت خود را نشکار هاانگریب

شان یا اسران شان، یا اسرانشان، یا ا ر شوهرانشان، یا ا راننسازن ؛ مگر هرا  شوهران

شان یا زنان )هم کیش( شان، یا اسران خواهرانشان یا  اسران هرادرانشان، یا هرادرانشوهران

کد هر کار  کد رغبتی )هد زنان( ن ارن ، یا کودکانیشان یا مردان )سفید( خ متشان یا هردگان

ها  خود را )هد زمین( هکوهن ، ان ، و )زنان( نبای  )هنگا  راه رفتن( ااافتدشرمگاه زنان نگاهی نی

ان ، دانستد شود، و ا  مؤمنان! همگی هد سو  اهلل توهد شان را کد انهان کردهتا ننچد از زینت

 .«کنی ، تا رستگار شوی 

 ﴿و همیشد این وع ۀ عذاب هولناک را در سخن خ اون  مت ال هد خاطر سپاری  

                          ﴾ 

کد نیات اروردگارش را هد او تذکر دهن  اس او از نن کارتر از ننو کیست ستم»[ 33: سج ال]

 .«مگیریکاران انتقا  میگمان ما از گناهرو  هگردان ، هی
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